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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις 

1.1. Τι είναι εκπαιδευτική πολιτική. 

Έννοια του όρου πολιτική 
Στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη η διάκριση µεταξύ των αγγλικών όρων POLITICS και 

POLICY οι οποίοι αποδίδονται ενιαία µε τον όρο πολιτική. Ίσως πλησιεστέρα στο νόηµα 
του όρου POLICY είναι η έκφραση πολιτική γραµµή ή τακτική. Η συνηθέστερη κοινωνική 
και πολιτική χρήση του όρου POLICY αναφέρεται σε µια πορεία δράσης ή σε µια 
επιδιωκόµενη πορεία δράσης, που θεωρείται ότι έχει υιοθετηθεί ενσυνείδητα, ύστερα από 
µελέτη των εναλλακτικών λύσεων και ακολουθείται ή επιδιώκεται να ακολουθηθεί. Για τους 
σκοπούς της εργασίας αυτής ο όρος πολιτική δηλώνει τον τρόπο ή τη µέθοδο την οποία 
ακολουθεί ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων προκειµένου να πετύχουν κάποιο στόχο. 

Στο χώρο της κρατικής δραστηριότητας µέσω της πολιτικής εκφράζεται η κατεύθυνση 
την οποία υιοθετεί η Κυβέρνηση προκειµένου να πραγµατοποιήσει συγκεκριµένες 
επιδιώξεις. Έτσι διαµορφώνονται διάφορες πολιτικές όπως π.χ. οικονοµική, εκπαιδευτική, 
εξωτερική κλπ. Το σύνολο των οποίων εκφράζει τη γενική πολιτική του κράτους.  

Το ουσιαστικό στοιχείο της Κρατικής Πολιτικής είναι η διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων που συνιστούν αυτή (δηλαδή την Κρατική Πολιτική) και που λαµβάνει χώρα 
µέσα της δηµόσιας εξουσίας. Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι η λήψη των αποφάσεων 
αποτελεί µια θεµελιώδη δραστηριότητα που επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση ενός 
οργανισµού (δηµόσιου ή ιδιωτικού) και η διαδικασία της απόφασης κατανέµεται σε πέντε 
στάδια: 

(α) θέση και ανάλυση του προβλήµατος, 
(β) συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών (σχετικών µε το πρόβληµα), 
(γ) προσδιορισµός των όρων για επίλυση του προβλήµατος, 
(δ) διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, και 
(ε) επιλογή της προσφερότερης λύσης.  

Εκπαιδευτική πολιτική: ορισµός, διαµόρφωση και προϋποθέσεις 
Στο άρθρο 16 του Συντάγµατος ορίζεται ότι "η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, 
έχει δε ως σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και τη διάπλαση αυτών ως ελεύθερων 
πολιτών…". Με βάση τη Συνταγµατική αυτή επιταγή η Παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και 
δικαίωµα για κάθε Έλληνα πολίτη και συνεπώς η Πολιτεία έχει υποχρέωση να το διασφαλίσει 
σε κάθε νέο και νέα µε την ίδια και της ίδιας ποιότητας προετοιµασία. Πραγµατικά, το κράτος 
και ιδιαίτερα το ΥΠΕΠΘ, ως βασική µονάδα της εκτελεστικής λειτουργίας στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, προβαίνει σε επιλογές-ρυθµίσεις εκπαιδευτικών προβληµάτων, όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο, για την καλύτερη δυνατή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις λέµε ότι η Πολιτεία προβαίνει στη χάραξη µιας εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Λέγοντας "εκπαιδευτική πολιτική" εννοούµε το σύνολο των επιλογών, των ενεργειών και των 
µέσων, που πραγµατοποιούνται και χρησιµοποιούνται από το κράτος για την επίτευξη 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων. Πρόκειται για ένα γενικό σχέδιο δράσης εκπαιδευτικής 
υφής, το οποίο προσδιορίζει τη γενική κατεύθυνση και προσανατολίζει τις διάφορες ενέργειες 
προς επίτευξη των καθορισµένων στόχων. Σε γενικές γραµµές ο παραπάνω όρος εκφράζει τη 
φιλοσοφία της εκπαιδευτικής διοίκησης για την αντιµετώπιση των διαφόρων θεµάτων της 
εκπαίδευσης. Καλά διατυπωµένη εκπαιδευτική πολιτική παρέχει τη σταθερή βάση, στην οποία 
στηρίζεται η οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η Πολιτεία είναι ο µοναδικός 
εκφραστής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Μπορεί ο ισχυρισµός αυτός να ισχύει για τα 
ολοκληρωτικά κράτη, όπου το πολιτικό κόµµα που κυβερνά είναι ο µοναδικός παράγοντας 
χάραξης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής (Υφαντή, 2004). Το ίδιο, όµως, δεν µπορεί να 
ειπωθεί και για τις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες, όπου διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν 
την τελική διαµόρφωση του εκπαιδευτικού προσανατολισµού και κατ’ επέκταση τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ανάµεσα στους παράγοντες αυτούς θεωρούνται ως βασικότεροι 
(Κόκκοτας, 1978, Anweiler et al, 1987, ∆ερβίσης, 1989, Ζήγος, 1990, Ρήγας, 1992) οι εξής: 

• Ο πολιτικός παράγοντας. Με δεδοµένο ότι η εκπαιδευτική πολιτική σχεδιάζεται σκόπιµα και 
µεθοδικά και στη συνέχεια εφαρµόζεται από την Κυβέρνηση, η συµβολή του πολιτικού 
παράγοντα στη διαµόρφωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ολοφάνερη 
(Χαραλάµπους, 2007).  

• Ο θρησκευτικός παράγοντας. Η διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής επηρεάζεται και από 
τη στάση της Εκκλησίας, η οποία ενδιαφέρεται για τη διαιώνιση των θρησκευτικών ιδανικών 
και δογµάτων και γενικά για την κοινωνική ανάπτυξη.  

• Ο οικονοµικός παράγοντας. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τη δοµή και λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήµατος άρα και τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής τουλάχιστον 
από δύο οπτικές: πρώτο, τη συσχέτιση της εκπαίδευσης µε την κοινωνική και οικονοµική 
ανάπτυξη της χώρας και δεύτερο, τη συσχέτιση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος 
µε τις πιστώσεις που διαθέτει η κυβέρνηση. 

• Ο κοινωνικο-πολιτιστικός παράγοντας. Όπως κάθε κοινωνία έτσι και η ελληνική έχει τη δική της 
δοµή και παράδοση, τα δικά της χαρακτηριστικά, το δικό της πολιτισµό. Για να διατηρηθούν και 
να ανανεωθούν όλα αυτά τα στοιχεία στα νέα κυρίως µέλη της, χρειάζεται να γίνουν αντικείµενα 
διδασκαλίας και αφοµοίωσης µέσα στα σχολεία.  
Η διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής εµπεριέχει τη λήψη αποφάσεων και για να επιφέρει 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα, πρέπει: 

• να υπαγορεύεται από αντικειµενικά κριτήρια και να διαµορφώνεται µετά από συστηµατική 
µελέτη του προβλήµατος ή των προβληµάτων, 

• να διαµορφώνεται µε την ουσιαστική συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων και να 
αναλύεται σε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, που συµµετέχουν στην εφαρµογή της, 
µε τρόπο κατανοητό απ’ όλους, δηλαδή να υπάρξει συναινετική πολιτική (Τερζής, 2007).  

• να έχει σταθερή κατεύθυνση και να διαθέτει ένα βαθµό ευελιξίας για την αντιµετώπιση ειδικών 
περιπτώσεων στο στάδιο της εφαρµογής της, 

• να καθορίζει πλαίσια και κριτήρια για µελλοντικές ενέργειες, και 
• να είναι εφαρµόσιµη. 
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Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη διαδικασία διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι αρκετό να 
αναφέρουµε ότι είναι ίδια µε εκείνη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που εκθέσαµε σε 
προηγούµενη ενότητα. 

Ποιος πρέπει να διαµορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική; 
Στη χώρα µας κάθε κυβέρνηση που ασκεί κρατική εξουσία εκφράζοντας τη βούληση του 
ελληνικού λαού είναι υπεύθυνη για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιδιαίτερα κάθε 
υπουργός Παιδείας, όταν αναλαµβάνει την εξουσία, ανακοινώνει στη Βουλή των Ελλήνων τα 
µέτρα που θα λάβει στον τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή την εκπαιδευτική πολιτική που θα 
ακολουθήσει. Τα µέτρα αυτά αφορούν συνήθως τους φορείς των εκπαιδευτικών οργανισµών, τη 
χρηµατοδότησή τους, τις διατάξεις βάσει των οποίων λειτουργούν και φυσικά τους σκοπούς 
τους οποίους επιδιώκουν (Ifanti, 2007). Με άλλα λόγια, οι προγραµµατικές δηλώσεις της 
Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του υπουργού Παιδείας σχετίζονται µε την αναζήτηση της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, η οποία θα απαλλάξει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα από τα 
στοιχεία που εµποδίζουν την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του και θα προσαρµόσει την 
εκπαίδευση στα νέα κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα. 

Σε µια δηµοκρατική κοινωνία, όπως είναι η δική µας, η τελική εκπαιδευτική πολιτική 
διαµορφώνεται και νοµιµοποιείται, αφού πρώτα ακουστούν οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερόµενων κοινωνικών οµάδων (Ματθαίου, 1997: 171). Έτσι, εκτός της δηµοκρατικής 
υφής, η συµµετοχή διαφόρων κοινωνικών µονάδων στη λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση 
αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής 
συναίνεσης και κατά προέκταση την υλοποίηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 

Η απάντηση, λοιπόν, στο παραπάνω ερώτηµα είναι η εξής: σε µια δηµοκρατική Πολιτεία η 
χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι προϊόν όλων των κοινωνικών οµάδων (π.χ. 
Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικοί, γονείς κ.ά.), που έχουν συµφέροντα στην 
εκπαίδευση. Παραπέρα, η συµµετοχική λήψη αποφάσεων δικαιολογείται πρώτο, επειδή η 
εκπαίδευση έχει πολλαπλή επίδραση στην κοινωνία και δεύτερο, επειδή οι οµαδικές αποφάσεις 
πλεονεκτούν έναντι των ατοµικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µείζονα εκπαιδευτικά ζητήµατα, 
όπως είναι η εισαγωγή ή κατάργηση θεσµών, η χρηµατοδότηση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
κ.ά.. Παρόλα αυτά, η κοινωνική συναίνεση σε θέµατα παιδείας φαίνεται να απουσιάζει αισθητά 
από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Κι αυτό γιατί, όπως θα δούµε στη συνέχεια, τα 
µεταρρυθµιστικά νοµοθετήµατα των τελευταίων ετών προσκρούουν σε παράγοντες που τα 
υπονοµεύουν και τα ακυρώνουν. 

1.2. Έννοια και περιεχόµενο του όρου "διοίκηση" 

1.2.1 Έννοια του όρου διοίκηση 

Κάθε σχολική µονάδα, όπως κάθε οργανωτικό σχήµα, δηµιουργείται για να 
εξυπηρετήσει συγκεκριµένους σκοπούς, οι οποίοι στοχεύουν στην πραγµατοποίηση 
ορισµένου επιθυµητού αποτελέσµατος. Για να επιτευχθεί το ζητούµενο αποτέλεσµα, έχουν 
προβλεφθεί διάφοροι συντελεστές που θα συµβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της 
εκπαιδευτικής µονάδας. Οι συντελεστές αυτοί είναι: 
• Ο άνθρωπος (δάσκαλοι, διοικητικό κ.λπ. προσωπικό) µε την εργασία και της 
γνώσεις του, 
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• Τα µέσα, τα οποία είναι για παράδειγµα: τα βιβλία, η γραφική ύλη, το φωτοτυπικό 
µηχάνηµα κ.ά. 
• Ο χώρος (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος), στον οποίο εκτελείται η 
εργασία και πρέπει να είναι ο καταλληλότερος, και 
• Ο χρόνος (τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος), µέσα στον οποίο πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Οι παραπάνω συντελεστές συνδυάζονται και διαρθρώνονται µεταξύ τους και µε τη 
διαδικασία της διοίκησης ενεργοποιούνται, για να επιτελέσουν σωστά και έγκαιρα τους 
σκοπούς που έχει προδιαγράψει γι’ αυτούς η λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας. 
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η διοίκηση περιλαµβάνει ένα σύνολο ενεργειών που κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη συγκεκριµένου έργου (ή σκοπού). Υπάρχουν, βέβαια, πολλοί 
τρόποι συστηµατοποίησης των ενεργειών αυτών, αλλά όλοι δεν είναι σωστοί. Σωστές 
µέθοδοι συστηµατοποίησης των ενεργειών χαρακτηρίζονται συνήθως εκείνες που 
διέπονται από ορισµένους κανόνες (επιστήµης και πράξης) και καταλήγουν σε θετικά 
αποτελέσµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η διοίκηση ως µεθοδολογία δε στηρίζεται µόνο σε 
επιστηµονικά κριτήρια, αλλά και σε “τεχνικά” στοιχεία τα οποία προέρχονται από τις 
γνώσεις (επιστηµονικές και εµπειρικές) και την ικανότητα των ατόµων που διευθύνουν 
έναν οργανισµό. 

Αλλά τι είναι διοίκηση; Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί για τον όρο 
"διοίκηση" (management) . Όπως συµβαίνει τις περισσότερες φορές µε την ορολογία, δεν 
έχει υπάρξει οµοφωνία ανάµεσα στους σκαπανείς της διοικητικής επιστήµης για τον 
προσδιορισµό του παραπάνω όρου. 

Κατά τον H. Fayol η "διοίκηση" ορίζεται ως µια «λειτουργική διαδικασία που 
περιλαµβάνει πέντε επιµέρους ενέργειες: τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, τη 
διεύθυνση, το συντονισµό και τον έλεγχο» (Bradie, 1967, σελ. 9-12, Γεωργόπουλος, 2006, 
σελ. 40- 41). 

Κατά µία άλλη άποψη η διοίκηση εκλαµβάνεται ως “η επίτευξη οργανωσιακών 
επιδιώξεων και στόχων µε τη συνεργασία ή και την εποπτεία ατόµων ή οµάδων” (Georges 
et al, 1998, σελ. 32). ∆ηλαδή, διοίκηση σηµαίνει πετυχαίνω συγκεκριµένους στόχους µέσω 
της σωστής καθοδήγησης και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Ένας ακόµη ορισµός θα είναι αρκετός για το σκοπό µας. Οι Montana and Charnov 
(1993, σελ. 19) θεωρούν τη διοίκηση ως “τον τρόπο εργασίας µε άλλους και µέσω άλλων 
για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού αλλά και των µελών του”. 

Συµπερασµατικά, η διοίκηση µπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο ενεργειών µιας οµάδας 
ανθρώπων που υπό το πρίσµα του ορθολογισµού συντελεί στην επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων µιας οργάνωσης 
 

 
 
1.2.2. ∆ραστηριότητες της διοίκησης  
Σε ό,τι αφορά τον αριθµό και την κατάταξη των καθηκόντων ή λειτουργιών του 

διοικητικού στελέχους, υπάρχει διαφωνία µεταξύ των θεωρητικών της οργανωτικής 
επιστήµης (Gulick & Urwick, 1937, Fayol, 1949, Dubrin, 1998 κ.ά.) ωστόσο η προτίµηση 
στην παρούσα εργασία στρέφεται στα τέσσερα βασικά στοιχεία ή λειτουργίες της 
διοικητικής δραστηριότητας που είναι: προγραµµατισµός, οργάνωση, διεύθυνση και 
έλεγχος. 
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Προγραµµατισµός (planning) 
Ο προγραµµατισµός είναι µια από τις βασικές λειτουργίες του διοικητικού στελέχους. 

Συνδέεται άµεσα µε την πρόβλεψη και προηγείται συγκριτικά των λοιπών δραστηριοτήτων 
της διοίκησης, δηλαδή της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Αποτελεί κανόνα 
κάθε ατοµικής ή συλλογικής προσπάθειας. 

Κατά τον προγραµµατισµό το διοικητικό στέλεχος διατυπώνει προβλέψεις για τη 
µελλοντική συµπεριφορά των παραµέτρων του οργανωσιακού χώρου, καθορίζει 
αντικειµενικούς σκοπούς, επιλέγει από τις εναλλακτικές λύσεις την προσφορότερη λύση 
και µεθοδεύει τις απαραίτητες ενέργειες που συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη 
των ανωτέρω σκοπών. ∆ηλαδή, αναζητά απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: ΤΙ θα γίνει, 
ΠΟΤΕ θα γίνει, ΠΟΥ θα γίνει, ΠΩΣ θα γίνει και ΠΟΙΟΣ θα το κάνει. 

Ο προγραµµατισµός έχει εφαρµογή σε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης η διοικητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται µε τις ενέργειες του διευθυντή του 
σχολείου. Μία απ’ αυτές είναι και η κατάρτιση του προγράµµατος των σχολικών 
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

∆ιαδικασία του προγραµµατισµού 
Η διαδικασία του σχεδιασµού-προγραµµατισµού συνδέεται στενά µε τη λήψη 

αποφάσεων, αφού η διοικητική αυτή λειτουργία καθορίζει: τι πρέπει να εκπληρωθεί στο 
µέλλον και πώς πρόκειται να επιτευχθεί. Πρόκειται για µια δραστηριότητα που 
περιλαµβάνει ορισµένες φάσεις ή βήµατα. Οι φάσεις ή τα βήµατα αυτά, που είναι 
επαναλαµβανόµενα και αλληλοεπηρεαζόµενα (Κανελλόπουλος, 1995, Koontz κ.ά., 1984, 
Τζωρτζάκης κ.ά., 1999, Ζαβλανός, 1998) είναι τα εξής: 

Καθορισµός των αντικειµενικών στόχων του οργανισµού. Το πρώτο βήµα της 
διαδικασίας του σχεδιασµού-προγραµµατισµού είναι ο καθορισµός των στόχων του 
οργανισµού. Ως "στόχοι" νοούνται "οι επιθυµίες ή η αποστολή που πρέπει να πετύχει ένας 
οργανισµός για να επιβιώσει" (Κανελλόπουλος, 1995: 78). Λογικά αποτελούν το σηµείο 
εκκίνησης για όλες τις άλλες δραστηριότητες της διοίκησης αφού, όπως προαναφέραµε, η 
οριοθέτηση των στόχων δείχνει το σηµείο που θέλει να φθάσει ένας οργανισµός. Γενικά, 
µπορούµε να πούµε ότι η σηµαντικότητα καθορισµού των αντικειµενικών στόχων ενός 
οργανισµού βρίσκεται στο γεγονός ότι χωρίς στόχους: δεν είναι δυνατό να υπάρξουν 
κίνητρα (επιθυµητές καταστάσεις) και δεν µπορούµε να αξιοποιήσουµε τυχόν ευκαιρίες, 
ούτε να πάρουµε αποφάσεις που θα µας οδηγήσουν σε επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Προσδιορισµός της υφιστάµενης κατάστασης του οργανισµού. Στο βήµα αυτό του 
σχεδιασµού-προγραµµατισµού τα διοικητικά στελέχη αξιολογούν την υφιστάµενη 
κατάσταση του οργανισµού. Εξετάζουν τόσο τις εσωτερικές δυνατότητες όσο και τον 
επηρεασµό που δέχεται ο οργανισµός από το εξωτερικό του περιβάλλον. Παράλληλα, 
εξετάζεται αν ο οργανισµός µπορεί, βάσει συγκεκριµένων προϋποθέσεων, να πετύχει 
µελλοντικά τους καθορισµένους αντικειµενικούς στόχους. Το σηµείο αυτό του σχεδιασµού-
προγραµµατισµού είναι αρκετά κρίσιµο για τη διοίκηση, επειδή η ανάπτυξη 
προϋποθέσεων για το µελλοντικό περιβάλλον της οργάνωσης στηρίζεται βασικά στην 
πρόβλεψη γεγονότων ή συνθηκών που µπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων 
αυτής. 

Καταγραφή εναλλακτικών λύσεων ή προτάσεων. Το τρίτο βήµα της διαδικασίας του 
σχεδιασµού-προγραµµατισµού συνεπάγεται τη µελέτη όλων των διαθέσιµων στοιχείων και 
την καταγραφή εναλλακτικών προτάσεων σχετικά µε την εκπλήρωση των στόχων του 
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οργανισµού. Ως "εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις" νοούνται οι πιθανοί δρόµοι που 
οδηγούν στην οριστική επίλυση ενός προβλήµατος. Κάθε εναλλακτική λύση ή πρόταση 
έχει διαφορετικές συνέπειες, κόστος και προϋποθέσεις. Η καταγραφή, εποµένως, ενός 
αριθµού εναλλακτικών λύσεων (π.χ. 3-5) κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση, καθώς µέσω 
αυτών, δηλαδή των εναλλακτικών προτάσεων, γίνεται βαθύτερη ανάλυση του 
προβλήµατος. 

Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης ή πρότασης. Στο βήµα αυτό γίνεται η 
αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή εκτιµούνται τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα κάθε λύσης και στη συνέχεια επιλέγεται, κατά την κρίση των διοικούντων, η 
καλύτερη για τον οργανισµό λύση. 

Εφαρµογή του προγράµµατος δράσης. Οι διοικούντες εδώ καλούνται να εφαρµόσουν το 
επιλεγέν πρόγραµµα δράσης. Με δεδοµένο ότι όσο καλά και αν είναι τα σχέδια-
προγράµµατα, µόνα τους δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία ενός οργανισµού· τα 
ηγετικά στελέχη αυτού οφείλουν να συντονίζουν τις επιµέρους ενέργειες, να εξασφαλίζουν 
τα απαραίτητα µέσα και, το κυριότερο, να παρακινούν το ανθρώπινο δυναµικό. 

Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στο τελευταίο στάδιο οι διοικούντες αξιολογούν αρχικά 
τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων δράσης, για να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκαν οι 
προγραµµατισµένοι στόχοι και στη συνέχεια προβαίνουν σε αναλύσεις των νέων 
δεδοµένων για την καλύτερη δυνατή εκπόνηση µελλοντικών σχεδίων-προγραµµάτων του 
οργανισµού. 

Προϋποθέσεις του καλού προγραµµατισµού 
Η λειτουργία του προγραµµατισµού πρέπει να καλύπτει ορισµένες προϋποθέσεις ανάµεσα στις 

οποίες είναι οι εξής: 
Πρώτα από όλα ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός επιβάλλεται να καθορίζει µε σαφήνεια τους 

στόχους και την εξουσία κάθε επιµέρους τµήµατος του οργανισµού: πρώτο γιατί οι άνθρωποι 
µπορούν να αποδώσουν καλύτερα, όταν γνωρίζουν τι προσδοκάται απ’ αυτούς και ποια είναι η 
περιοχή της εξουσίας τους και δεύτερο µπορεί να συγκριθεί καλύτερα στο τέλος της χρονικής 
περιόδου το πραγµατικό µε το επιθυµητό αποτέλεσµα. ∆ηλαδή, η αποσαφήνιση των στόχων 
βοηθά τη λειτουργία του ελέγχου. 

∆εύτερο, ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός πρέπει να είναι προϊόν συµµετοχής όλων των 
διοικητικών στελεχών, γιατί τα σχέδια-προγράµµατα εκπονούνται µε βάση ένα πλαίσιο 
πληροφοριών, µέσα στο οποίο εντάσσονται όλα τα επίπεδα διοίκησης του οργανισµού. Λογικά η 
γενική πολιτική του οργανισµού είναι απαραίτητο να καθορίζεται από την ανώτατη διοίκηση αυτού. 
Αυτό, όµως ,δε συνεπάγεται ότι τα στελέχη των χαµηλών ιεραρχικών κλιµακίων δεν µπορούν να 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση της πολιτικής του οργανισµού. Αντίθετα, µάλιστα, η συµβολή τους 
είναι σηµαντική: πρώτο, γιατί µπορούν µε την εµπειρία και τις ειδικές γνώσεις τους να δώσουν 
χρήσιµες πληροφορίες στα ανώτατα διοικητικά στελέχη και δεύτερο, συµµετέχοντας στην 
εκπόνηση των σχεδίων-προγραµµάτων δράσης, θα συντελέσουν στην καλύτερη δυνατή 
υλοποίησή τους. Άλλωστε, η πείρα δείχνει ότι άτοµα που καλούνται να εφαρµόσουν τα σχέδια-
προγράµµατα ενός οργανισµού θα το πετύχουν καλύτερα, αν και τα ίδια συµµετέχουν στην 
εκπόνηση αυτών. Συµπερασµατικά, ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός πρέπει να ξεκινάει από την 
κορυφή της ιεραρχικής πυραµίδας του οργανισµού, αλλά στη συνέχεια να ολοκληρώνεται από 
στελέχη των άλλων διοικητικών επιπέδων. 

Τρίτο, ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός οφείλει να καταλήγει σε αντικειµενικά, σαφή και ευέλικτα 
σχέδια-προγράµµατα, γιατί η υλοποίησή τους προϋποθέτει ορισµένους πόρους, ανθρώπινους και 
υλικούς, σαφήνεια ως προς το περιεχόµενο, τη χρονική διάρκεια και το φορέα εκτέλεσής τους και 
δυνατότητα προσαρµογής τους σε απρόβλεπτες και µεταβαλλόµενες συνθήκες. Βέβαια, η 
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ελαστικότητα δεν πρέπει να αντιστρατεύεται την αναγκαία ενότητα του προσανατολισµού της 
οργανωτικής δραστηριότητας. 

Τέταρτο, ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός προϋποθέτει ορθή λήψη αποφάσεων, αφού η 
ανώτατη διοίκηση καλείται να επιλέξει τους αντικειµενικούς σκοπούς και τα µέσα, που θα διατεθούν 
για την πραγµατοποίηση των σχεδίων-προγραµµάτων, ανάµεσα σε εναλλακτικές λύσεις που 
δηµιουργήθηκαν βάσει ορισµένων κριτηρίων. 

Τέλος, ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός απαιτεί καλό συντονισµό αφού, όπως αναφέραµε σε 
άλλη θέση, η εφαρµογή του κυρίου προγράµµατος βασίζεται σε ένα σύµπλεγµα πολλών 
αλληλοσχετιζόµενων ενεργειών και παραγώγων σχεδίων-προγραµµάτων. 

Κλείνοντας θα πρέπει να  αναφέρουµε ότι είναι αρκετά δύσκολο για τα διοικητικά στελέχη να 
αναγνωρίσουν και να καταγράψουν όλους τους µελλοντικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν το 
περιβάλλον του οργανισµού τους. Για το λόγο αυτό περιορίζονται συνήθως να εξασφαλίσουν τις 
προϋποθέσεις εκείνες που, κατά τη γνώµη τους, είναι κρίσιµες για τα δικά τους σχέδια-
προγράµµατα. 

Περιορισµοί στον προγραµµατισµό 
Όπως προαναφέρθηκε η λειτουργία του σχεδιασµού-προγραµµατισµού είναι µια δύσκολη 

υπόθεση, επειδή η εκπόνηση των σχεδίων-προγραµµάτων και στη συνέχεια η εφαρµογή τους δεν 
εξαρτάται µόνο από τις ικανότητες των εργαζοµένων αλλά και από τις συνθήκες µε τις οποίες 
λειτουργεί ο οργανισµός. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός 
επηρεάζεται αρνητικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες (Koontz κ.ά., 1984, 
Κωστούλας, 1996, Γεωργόπουλος, 2006), ανάµεσα στους οποίους είναι και οι παρακάτω: 

Η αβεβαιότητα του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Οι αβέβαιες και ασταθείς συνθήκες του 
περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζουν την εποχή µας, επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του 
σχεδιασµού-προγραµµατισµού. Ο επηρεασµός αυτός είναι περισσότερο έντονος, όταν τα σχέδια-
προγράµµατα είναι µακροπρόθεσµα. Κι αυτό γιατί τα διοικητικά στελέχη δεν µπορούν να 
προβλέψουν µε ακρίβεια το µελλοντικό περιβάλλον του οργανισµού τους.  

Η έλλειψη χρόνου και η αύξηση των εξόδων. Η λειτουργία του σχεδιασµού-προγραµµατισµού 
είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που: απαιτεί αρκετό χρόνο, τον οποίο όµως δε διαθέτουν τα 
διοικητικά στελέχη, για να ασχοληθούν συστηµατικά µε αυτόν και απορροφά σηµαντικές 
πιστώσεις, τις οποίες δεν τις διαθέτουν συνήθως οι οργανισµοί, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
εκπόνησης µακροπρόθεσµων σχεδίων-προγραµµάτων, όπου το κόστος της έρευνας και του 
συνδυασµού των σχεδίων είναι κατά κανόνα αρκετά υψηλό.  

Η αντίσταση στην αλλαγή. Ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας στο σχεδιασµό-
προγραµµατισµό είναι η "ψυχολογική ανελαστικότητα" των εργαζοµένων. Πρόκειται για εσωτερική 
αντίδραση των µελών ενός οργανισµού, που προκύπτει: είτε γιατί αναπτύσσουν "πρότυπα σκέψης 
και συµπεριφοράς που είναι δύσκολο να µεταβληθούν" (Koontz κ.ά., 1984: 385, Γεωργόπουλος, 
2006) είτε γιατί γνωρίζουν ότι η αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων-προγραµµάτων απαιτεί 
νέες διαδικασίες, γνώσεις και µεγαλύτερη προσπάθεια είτε γιατί δε συµµετείχαν στη λήψη 
αποφάσεων ή δεν ενηµερώθηκαν σωστά για τη µελλοντική δραστηριότητα του οργανισµού.  

Η επίδραση εξωοργανωσιακών παραγόντων. Μερικοί από τους σηµαντικότερους εξωτερικούς 
παράγοντες που µπορεί να εµποδίσουν το σχεδιασµό-προγραµµατισµό έχουν σχέση: µε το 
πολιτικό κλίµα, όπου η εθνική κυβέρνηση χαράσσει την οικονοµική και κοινωνική πολιτική, τη φύση 
των τεχνολογικών µεταβολών και τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που σε 
µερικές περιπτώσεις προκαλούν απόλυτα ανελαστικές καταστάσεις. 

Οργάνωση (organizing) 
Με την οργάνωση, ως λειτουργία της διοίκησης, επιδιώκεται σε έναν οργανισµό η δοµή 

του εσωτερικού πλαισίου, εντός του οποίου λαµβάνουν χώρα οι δραστηριότητες για την 
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επίτευξη των στόχων που έχουν προγραµµατιστεί. Συγκεκριµένα, η διοικητική αυτή 
λειτουργία περιλαµβάνει: 

• τη δηµιουργία µιας επίσηµης δοµής ρόλων µέσω του καταµερισµού του έργου σε 
επιµέρους δραστηριότητες, που είναι ανάλογες µε την υφή του έργου, 

• την οµαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε τµήµατα από τα οποία αναµένονται 
σχετικοί ρόλοι- εκτέλεση καθορισµένων έργων, και 

• την εκχώρηση της απαραίτητης εξουσίας στους επικεφαλής των τµηµάτων, για να 
µπορούν να εκτελούν την αποστολή τους κατά τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Στο χώρο της σχολικής µονάδας η οργάνωση ως λειτουργία του διευθυντή θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει, για παράδειγµα, την κατανοµή του διδακτικού και 
εξωδιδακτικού έργου µεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με τη δραστηριότητα αυτή ο 
διευθυντής µπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, αφού ο ορθολογικός 
καταµερισµός της εργασίας περιορίζει τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον του 
οργανισµού. 

Στη δοµή κάθε οργανισµού διακρίνουµε τα εξής χαρακτηριστικά: τον καταµερισµό της 
εργασίας, το εύρος του ελέγχου, την τµηµατοποίηση και την εκχώρηση αρµοδιοτήτων. 

Καταµερισµός της εργασίας 
Όπως είναι γνωστό, το συνολικό έργο ενός οργανισµού διαιρείται σε επιµέρους 

συγκεκριµένες εργασίες ή καθήκοντα, από όπου προκύπτουν και οι θέσεις εργασίας. Ο 
καταµερισµός αυτός της εργασίας είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα 
της οργανωµένης (συλλογικής) δράσης. Κι αυτό γιατί: 

• ένα άτοµο δεν έχει την ικανότητα, τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες να εκτελέσει 
αποτελεσµατικά όλες τις ενέργειες, 

• είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση του ατόµου, και 
• είναι ευκολότερη η εποπτεία και ο έλεγχος των εργαζοµένων. 
Το εύρος του ελέγχου (span of control) 
Μια οργάνωση, για να είναι αποτελεσµατική, χρειάζεται να έχει καλό σύστηµα 

συντονισµού και επίβλεψης των δραστηριοτήτων των εργαζοµένων. 
O επιτυχής συντονισµός εξαρτάται από τον αριθµό των υφισταµένων που µπορεί και 

πρέπει να εποπτεύει ένα διοικητικό στέλεχος. Ο Urwick, για παράδειγµα, πρότεινε ένα 
µέγιστο αριθµό ατόµων, αλλά η πράξη ποικίλλει πολύ µε οργανώσεις να χρησιµοποιούν 
επιτυχώς µεγέθη που εκτείνονται από ένα έως πενήντα ή περισσότερα άτοµα. Μικρότερες 
µορφές ελέγχου είναι κοινές στις τεχνικές, επαγγελµατικές και διευθυντικές οµάδες όπου η 
εργασία είναι ποικίλη και πολύπλοκη. Μεγαλύτερα µεγέθη βρίσκονται συνήθως εκεί όπου 
η εργασία είναι συνηθισµένη δηλαδή ρουτίνα. 

Τµηµατοποίηση 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εξειδίκευση έχει σχέση µε τον καταµερισµό της εργασίας. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι ποικίλες εργασίες και δραστηριότητες που χρειάζονται για την 
επίτευξη των στόχων της οργάνωσης πρέπει να οµαδοποιηθούν και να χωριστούν 
κατάλληλα. Ουσιαστικά σε όλες τις οργανώσεις οι εργασίες και οι δραστηριότητες 
οµαδοποιούνται σε τµήµατα, δηλαδή εισέρχεται το φαινόµενο της τµηµατοποίησης. 
Λέγοντας "τµηµατοποίηση" εννοούµε τη δηµιουργία εξειδικευµένων ή συγγενών 
δραστηριοτήτων του οργανισµού σε λειτουργικές οργανωτικές µονάδες µε σκοπό την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. 
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Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
Όταν ένας οργανισµός, δηµόσιος ή ιδιωτικός, διαθέτει αξιόλογο και µε διάφορες 

ειδικότητες και ικανότητες προσωπικό και η ανώτατη ηγεσία του δεν µπορεί να ασκήσει το 
σύνολο της εξουσίας ή των αρµοδιοτήτων, τότε επιβάλλεται η εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
από την ανώτατη ηγεσία προς τις κατώτερες βαθµίδες ηγεσίας. Η επιστήµη της διοίκησης 
διδάσκει ότι ο σωστός ηγέτης είναι αυτός που ξέρει να κατανέµει τις αρµοδιότητές του σ’ 
άλλους και να κρατά για τον εαυτό του αυτές που δε θα µπορούσε να εκτελέσει άλλος πιο 
ικανοποιητικά. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της "εξουσιοδότησης" είναι τα εξής: 
• η αρµοδιότητα, δηλαδή το σύνολο των καθηκόντων που παραχωρούνται σε 

κατώτερα ιεραρχικά κλιµάκια, 
• η εξουσία, που ορίζεται ως το νόµιµο δικαίωµα να ασκήσει ένα άτοµο την επιρροή 

του (ή το δικαίωµα να διατάξει κάποιος τους άλλους). Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό η 
εξουσία που έχει ένα άτοµο οφείλεται στη θέση που κατέχει νόµιµα σε µια οργάνωση. Ο 
δάσκαλος, για παράδειγµα, ασκεί εξουσία στους µαθητές του, όταν λέει σε κάποιον από 
αυτούς να πάει στον πίνακα, για να λύσει µια άσκηση αριθµητικής. Η υπακοή του µαθητή 
στην προσταγή του δασκάλου του είναι εθελοντική. 

• η ευθύνη, που ορίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει ο υφιστάµενος 
για την αναγκαία άσκηση της εξουσίας που του ανατέθηκε από τον προϊστάµενό του. 
∆ιευκρινίζοντας τον παραπάνω ορισµό αναφέρουµε ότι, όταν µεταβιβάζουµε εξουσία, 
πρέπει να προσδιορίζουµε µε σαφήνεια τα όρια της εξουσίας και της ευθύνης, ώστε να 
γίνεται σαφής προσδιορισµός του ρόλου κάθε εργαζόµενου και συνεπώς αποτελεσµατικός 
έλεγχος. Λαµβάνοντας υπόψη την "αρχή της διατήρησης της υπευθυνότητας από τον 
εξουσιοδοτούντα" πρέπει να σηµειώσουµε πως η ευθύνη και η εξουσία µπορεί να 
αναθέτονται στους υφισταµένους, όµως η υπευθυνότητα απέναντι στον προϊστάµενο δεν 
µπορεί να µεταβιβαστεί (Μπουραντάς, 2001, Williams and Johnson, 2005). Συνεπώς, οι 
αρµοδιότητες και οι εξουσίες που θα κρατήσει ο προϊστάµενος του ανώτερου κλιµακίου της 
ιεραρχίας πρέπει να είναι αυτές που θα του εξασφαλίσουν τη λήψη των τελικών 
αποφάσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας στην οργάνωση 

 
 

∆ιεύθυνση (directing) 
Η διεύθυνση, ως λειτουργία της διοίκησης, περιλαµβάνει ενέργειες των διευθυντικών 

στελεχών που έχουν άµεση σχέση µε το χειρισµό του ανθρώπινου δυναµικού µιας τυπικής 
οργάνωσης. Συγκεκριµένα, η διεύθυνση αναφέρεται: 

• στη στελέχωση, δηλαδή στην ανεύρεση των κατάλληλων ατόµων που θα 
στελεχώσουν συγκεκριµένες υπηρεσίες, 

• στη συστηµατική εκπαίδευση/ επιµόρφωση όλων των εργαζοµένων της οργάνωσης 
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεών της, 

• στην παρακίνηση ή παρώθηση των εργαζοµένων για την επίτευξη των στόχων, 
• στην εποπτεία, δηλαδή την παροχή κατευθύνσεων και την επίβλεψη του έργου των 

υφισταµένων, 
• στην επικοινωνία µεταξύ διοικούντων και διοικούµενων, και 
• στο συντονισµό όλων των εργασιών για την αποφυγή επικαλύψεων ή παραλείψεων 

που επηρεάζουν την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού. 
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Η διοικητική αυτή λειτουργία αποτελεί τη δυσκολότερη δραστηριότητα του ηγετικού 
στελέχους, επειδή έχει να αντιµετωπίσει τον παράγοντα άνθρωπο, του οποίου η 
συµπεριφορά είναι δύσκολο να σταθµιστεί και να καθοριστεί και κατά προέκταση να 
επηρεαστεί προς ορισµένη κατεύθυνση. 

Στο χώρο του σχολείου η διεύθυνση ως λειτουργία του διευθυντή θα µπορούσε να 
περιλαµβάνει, για παράδειγµα, την παρακίνηση των µελών της σχολικής µονάδας, τη 
διευθέτηση των προστριβών και αντιθέσεων που αναπτύσσονται από τη λειτουργική 
δράση της σχολικής µονάδας και την παροχή συµβουλών στους νεοδιοριζόµενους, 
κυρίως, εκπαιδευτικούς, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή επαγγελµατική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών αυτών. 

Τρόποι ηγεσίας βασιζόµενοι στη χρήση εξουσίας 
Οι θεωρίες σχετικά µε τον τρόπο άσκησης της διοικητικής εξουσίας είναι πάρα πολλές 

και πολύπλοκες, όπως η θεωρία Χ, Υ του McGregor (1960), η θεωρία των Fiedler et al 
(1974), η θεωρία του Likert (1967) κ.ά.. Ωστόσο, κλασική προσέγγιση στο θέµα αυτό 
αποτελεί η διοικητική σχάρα των Blake-Mouton (1964), η οποία βασίζεται σε δύο 
διαστάσεις (µε βαθµολογία από 1 µέχρι το 9): την οριζόντια, που αναφέρεται στο 
"ενδιαφέρον για την παραγωγή" και την κάθετη, που σχετίζεται µε "το ενδιαφέρον για το 
προσωπικό" του οργανισµού. 
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Υψηλό ενδιαφέρον για τα 

άτοµα και χαµηλό για το 
αποτέλεσµα (1, 9). Εδώ 
σκοπός του προϊσταµένου 
είναι η εξασφάλιση 
αρµονικών σχέσεων µεταξύ 
των εργαζοµένων και η 
δηµιουργία καλού εργασιακού 
περιβάλλοντος. 

Υψηλό ενδιαφέρον για τα 
άτοµα και το αποτέλεσµα (9, 
9). Σκοπός του 
προϊσταµένου είναι να 
επιτύχει ψηλή απόδοση, 
δηµιουργώντας συνθήκες 
για συµµετοχή των 
υφισταµένων, αξιοποίηση 
των ιδεών και δεξιοτήτων 
τους. 

Μέτριο ενδιαφέρον για τα άτοµα και το αποτέλεσµα (5, 5). 
Εδώ ο προϊστάµενος ακολουθεί την τακτική της µέσης οδού, 
που θα εξασφαλίζει ένα λογικό επίπεδο αποδοτικότητας 
χωρίς να καταστρέφει το ηθικό των εργαζοµένων. 

Χαµηλό ενδιαφέρον για τα 
άτοµα και το αποτέλεσµα (1, 
1). Ο προϊστάµενος εδώ 
διατηρεί µια ουδέτερη στάση 
και ενδιαφέρεται απλώς να 
εξακριβώσει ότι ακολουθείται 
η πεπατηµένη οδός. 

Υψηλό ενδιαφέρον για το 
αποτέλεσµα και χαµηλό για 
τα άτοµα (9, 1). Σκοπός του 
προϊσταµένου είναι να 
εξασφαλίσει επιτυχία στους 
στόχους που τέθηκαν 
εφαρµόζοντας αυστηρό 
προγραµµατισµό και συνεχή 
έλεγχο της εργασίας. 

 
 
                           Η ∆ιοικητική Σχάρα των Blake και Mouton (1964) 
 
 
 
Με οδηγό το παραπάνω σχήµα σηµειώνουµε τα εξής: 
1,1 Χαµηλό ενδιαφέρον τόσο για την παραγωγή όσο και για το προσωπικό. Εδώ το 

ηγετικό στέλεχος καταβάλλει ελάχιστη προσπάθεια, για να πραγµατοποιηθεί το έργο που 
έχει αναλάβει. 

9,1 Υψηλό ενδιαφέρον του ηγετικού στελέχους για την παραγωγή και χαµηλό 
ενδιαφέρον για το προσωπικό. 

5,5 Ισορροπηµένο ενδιαφέρον του διευθυντή για την παραγωγή του έργου και τις 
ανάγκες του προσωπικού. 
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1,9 Χαµηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και υψηλό ενδιαφέρον για το προσωπικό. 
∆ηλαδή, εδώ η διοίκηση δίνει έµφαση στις ανάγκες του προσωπικού για ικανοποιητικές 
σχέσεις, που οδηγούν σε ένα άνετο φιλικό εργασιακό περιβάλλον και ρυθµό εργασίας. 

9,9 Υψηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και το προσωπικό. Στην προκειµένη 
περίπτωση το έργο εκτελείται από αφοσιωµένο προσωπικό, γιατί υπάρχει αγαστή 
συνεργασία µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένων. 

Από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση της διοικητικής σχάρας των Blake and Mouton 
µπορούµε να πούµε ότι το ηγετικό στέλεχος πρέπει να δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον τόσο για 
το αποτέλεσµα της εργασίας όσο και για το συµφέρον των συνεργατών του. 

Στην εργασία αυτή, βέβαια, δε θα αναφερθούµε σ’ όλες τις ερµηνείες των τρόπων 
ηγεσίας που δόθηκαν στο πέρασµα του χρόνου. Θα περιοριστούµε στους τρεις 
διαφορετικούς τρόπους ηγεσίας, που µπορούν να χρησιµοποιούνται από προϊσταµένους 
οµάδων ή οργανισµών και που προέκυψαν από µακροχρόνια επιστηµονική έρευνα. Οι 
τρόποι ηγεσίας είναι (Koontz κ.ά., 1980: 103-106, Θεοφιλίδης, 1994: 74-75, Μάνος, 1997: 
131-132, Κέφης, 2005): 

Η αυταρχική ηγεσία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή άσκησης εξουσίας, ο προϊστάµενος 
κυρίως επιδιώκει υπακοή από τους υφισταµένους τους. Παίζει κυριαρχικό ρόλο στη λήψη 
αποφάσεων και στον καθορισµό των ενεργειών όλων των µελών της οµάδας. ∆ιατάσσει 
και συνήθως οι διαταγές του στηρίζονται σε κυρώσεις. Χρησιµοποιεί το φόβο ως κίνητρο, 
είναι δογµατικός στις σχέσεις µε τους υφισταµένους του, σπάνια αιτιολογεί τις διαταγές 
του, συχνά αρνείται να επεξηγήσει τις πράξεις του και διστάζει να δεχτεί προτάσεις που 
εναντιώνονται στις απόψεις του. Η αυταρχική ηγεσία είναι απόρροια µιας ορισµένης 
αντίληψης για την άσκηση της διοικητικής (ηγετικής) λειτουργίας και είναι βασικό 
χαρακτηριστικό στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. 

Η δηµοκρατική ή συµµετοχική ηγεσία. Οι χρησιµοποιούντες τη µέθοδο αυτή λαµβάνουν 
αποφάσεις, για κάθε θέµα, ύστερα από διεξοδική συζήτηση µε τους υφισταµένους τους. 
Στη σχετική βιβλιογραφία (Dubrin, 1998, March and Simon, 2003) αναφέρονται τρεις στενά 
συσχετιζόµενοι τύποι συµµετοχικών ηγετών: οι συµβουλευτικοί, οι συναινετικοί και οι 
δηµοκρατικοί. Οι συµβουλευτικοί ηγέτες συσκέπτονται µε τους υφισταµένους, προτού να 
λάβουν µια απόφαση. Ωστόσο, διατηρούν την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων. Οι 
συναινετικοί ηγέτες ενθαρρύνουν τη συζήτηση της οµάδας για ένα θέµα και µετά 
λαµβάνουν µια απόφαση, η οποία αντανακλά τη γενική άποψη (συναίνεση) των µελών της 
οµάδας. Όλοι οι εργαζόµενοι που θα εµπλέκονται στις συνέπειες µιας απόφασης έχουν 
την ευκαιρία να παρέχουν δεδοµένα. Μια απόφαση δε θεωρείται τελική, µέχρι να 
συµφωνήσουν µε αυτή όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Οι δηµοκρατικοί ηγέτες µεταβιβάζουν 
την τελική εξουσία στην οµάδα. Λειτουργούν ως συλλέκτες απόψεων και κάνουν 
ψηφοφορία πριν από τη λήψη αποφάσεων. 

Ο δηµοκρατικός τρόπος ηγεσίας είναι ριζικά αντίθετος µε εκείνον της αυταρχικής 
ηγεσίας και στην εποχή µας φαίνεται να κερδίζει πολλούς υποστηρικτές. Η επικράτηση του 
τρόπου αυτού διοίκησης µπορεί να αποδοθεί στη σύγχρονη αντίληψη ότι η ιδανική 
περίπτωση για την προοδευτική διεξαγωγή των εργασιών µιας οποιασδήποτε οµάδας 
εργασίας είναι η όσο το δυνατό δηµοκρατική συµπεριφορά του ηγέτη της. Η λήψη 
αποφάσεων στην προκειµένη περίπτωση είναι στενά συνυφασµένη και συνδεδεµένη µε τη 
συµµετοχή και συνεργασία του ηγέτη και των υπαλλήλων. Εκτός από το γεγονός ότι 
επιτυγχάνεται (µε την ανταλλαγή πληθώρας σκέψεων και ιδεών µε έντονο το αίσθηµα της 
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ευθύνης και της πρωτοβουλίας σε όλα τα µέλη της οµάδας) η διάνοιξη των οριζόντων 
στους στόχους και τις επιδιώξεις της οργάνωσης, προωθείται και ο ανθρώπινος 
παράγοντας που είναι, όπως ξέρουµε, και ο βασικότερος, µια και του παρέχονται τα 
κίνητρα για συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η χαλαρή ή εξουσιοδοτική ηγεσία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ο προϊστάµενος 
µεταβιβάζει σχεδόν όλη την εξουσία και τον έλεγχο στην οµάδα και ενεργεί ως χορηγός 
πληροφοριών προς τους συνεργάτες του. ∆ιαφέρει από τη δηµοκρατική στο σηµείο ότι τα 
µέλη της οµάδας συσκέπτονται µε τον ηγέτη προτού να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. 
Η τεχνική αυτή της ηγεσίας είναι απόλυτα εφαρµόσιµη κατά διάφορους βαθµούς σε 
εργαστήρια ερευνών κι άλλες παρόµοιες ενέργειες, όπου οµάδες επιστηµόνων ή τεχνικών 
εργάζονται σε σχέδια που απαιτούν ατοµικές δεξιότητες. 

Ύστερα από την παραπάνω σύντοµη περιγραφή των τριών βασικών τρόπων ηγεσίας, 
το ερώτηµα που προβάλλει είναι: ποιος τρόπος διοικητικής ηγεσίας είναι καλύτερος; Εκ 
πρώτης όψεως, η δηµοκρατική ηγεσία φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερα 
πλεονεκτήµατα. 

Το γεγονός, όµως, είναι ότι: (α) η ηγεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από διοικητική 
ικανότητα και περιλαµβάνει την κατεύθυνση, την καθοδήγηση και τον επηρεασµό των 
άλλων (ατόµων) προς έναν αντικειµενικό σκοπό, (β) για καθεµιά µέθοδο διοίκησης 
υπάρχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, µε συνέπεια να µην είναι δυνατό να 
υποστηριχτεί µε βεβαιότητα ποια από όλες είναι η άριστη και (γ) υπάρχουν παράγοντες 
(όπως π.χ. ο βαθµός εξουσίας του προϊσταµένου-ηγέτη, το είδος εργασίας, το επίπεδο 
µόρφωσης του προσωπικού κ.λπ.), που επηρεάζουν το διοικούντα να ακολουθήσει τη µία 
ή την άλλη µέθοδο ως γενικό τρόπο συµπεριφοράς. Τα παραπάνω µας αναγκάζουν να 
δεχτούµε ότι δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες διοίκησης, οι οποίοι να µπορούν να 
εφαρµοσθούν µε επιτυχία σε όλες τις περιστάσεις άσκησης της διοικητικής εξουσίας. Στην 
πράξη τα ηγετικά στελέχη των οργανισµών υιοθετούν συνήθως έναν τύπο ηγετικής 
συµπεριφοράς, που αποτελεί "κράµα" των δύο πρώτων αντιλήψεων και βρίσκεται 
ανάµεσα στα δύο άκρα, το απόλυτο αυταρχικό και το απόλυτο εξουσιοδοτικό. Κατά πόσο, 
όµως, ένα σύστηµα ηγεσίας θα είναι περισσότερο αυταρχικό ή δηµοκρατικό, αυτό 
εξαρτάται (Tannenbaun et al, 1973, Λαδόπουλος, 1982, Μπουραντάς, 2001) από τρεις 
βασικούς άξονες: 

• Την προσωπικότητα του ηγέτη. Στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα ενός 
ηγέτη, όπως η εµπιστοσύνη προς τους συνεργάτες, η κλίση του ηγέτη και το αίσθηµα της 
ασφάλειας σε µια αβέβαιη κατάσταση αποτελούν παράγοντες επηρεασµού του τρόπου 
άσκησης της εξουσίας. 

• Την ποιότητα ή την ωριµότητα της οµάδας. ∆ηλαδή, κατά πόσο τα µέλη της οµάδας 
έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την επιθυµία να αναλάβουν την ευθύνη της λήψης 
αποφάσεων. 

• Την κατάσταση. ∆ηλαδή, το περιβάλλον στο οποίο δρα η οµάδα, όπως ο τύπος της 
οργάνωσης (συγκέντρωση ή αποκέντρωση της εξουσίας), η έλλειψη χρόνου, η πίεση 
κοινωνικών οµάδων, το είδος του προβλήµατος, η κουλτούρα κ.ά. (Hallinger and Ronald, 
2004) µπορεί να ευνοήσει τον α΄ ή β΄ τρόπο ηγεσίας. Όταν, για παράδειγµα, ένα ξαφνικό 
πρόβληµα στο σχολείο απαιτεί άµεση λύση (π.χ. σεισµός, πυρκαγιά, τηλεφώνηµα για 
τοποθέτηση βόµβας κ.ά.), είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν οι δηµοκρατικές διαδικασίες 
από το διευθυντή της σχολικής µονάδας. 
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Συµπερασµατικά, η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου τρόπου διοικητικής ηγεσίας 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις προσωπικές διαθέσεις των υφισταµένων, από την 
προσωπικότητα και την εµπειρία του προϊσταµένου, καθώς και την κατάσταση που 
επικρατεί στην οργάνωση. 

Επιλογή ηγετικών στελεχών 
Στους σύγχρονους οργανισµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, είναι συχνή η από το έργο 

µετακίνηση των εργαζοµένων τόσο οριζόντια όσο και κάθετα µέσα στη δοµή τους. Η 
µετακίνηση αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως σε µεταβολές λόγω 
διάρθρωσης και υπηρεσιών, σε κάλυψη κενών θέσεων λόγω παραίτησης, απόλυσης ή 
θανάτου εργαζοµένων κ.λπ.. Η κάλυψη κενών διευθυντικών θέσεων γίνεται συνήθως µε 
προαγωγή ατόµων µέσα από τον οργανισµό. 

Με τον όρο "προαγωγή" εννοούµε την προώθηση του υπαλλήλου σε ανώτερη ιεραρχική 
θέση µε µεγαλύτερο κύρος, ευρύτερη αρµοδιότητα, περισσότερη ευθύνη και συνήθως 
υψηλότερη αµοιβή (Κούρτης, 1982, Κανελλόπουλος, 1995). Η προώθηση του υπαλλήλου 
σε ηγετική θέση φαίνεται να είναι συνδεδεµένη µε δύο βασικά στοιχεία: 

• Τη διεύρυνση της εξουσίας-ευθύνης, δηλαδή το διευθυντικό έργο του ηγετικού 
στελέχους είναι ευρύτερο σε εξουσία και ευθύνη από εκείνο των εργαζοµένων-
υφισταµένων άλλων εκτελεστικών θέσεων εργασίας. Για να είναι περισσότερο αποδοτικός 
ο υπάλληλος που προάγεται σε θέση υψηλότερης βαθµίδας, η λογική υπαγορεύει ότι ο 
υπάλληλος αυτός πρέπει να διαθέτει περισσότερες γνώσεις και ικανότητες, 

• Την παροχή κινήτρων (π.χ. µεγαλύτερο κύρος και υψηλότερη αµοιβή), τα οποία 
µπορούν να ενεργήσουν ως υποκινητική δύναµη τόσο για τον προαγόµενο υπάλληλο όσο 
και για τα άτοµα που φιλοδοξούν να γίνουν µελλοντικά άξια διοικητικά στελέχη του 
οργανισµού. 

∆εδοµένου ότι η ευηµερία µιας οργάνωσης εξαρτάται κατά µεγάλο βαθµό από την 
ποιότητα των ηγετικών στελεχών της, η προαγωγή των πλέον ικανών και έντιµων 
υπαλλήλων και η χρησιµοποίηση αυτών σε θέσεις ανάλογες των γνώσεών τους, αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο για τον τρόπο χειρισµού του ανθρώπινου παράγοντα στη διοίκηση. 
Όταν, όµως, στην ιεραρχία µιας οργάνωσης προωθούνται άτοµα ανίκανα και ακατάλληλα 
και παραλείπονται ικανοί και έντιµοι εργαζόµενοι, τότε το ηθικό των παραλειφθέντων 
τραυµατίζεται και γενικά το περιβάλλον της οργάνωσης διαταράσσεται µε δυσάρεστες (π.χ. 
συχνές απουσίες, αδιαφορία κ.λπ.) για την υπηρεσία συνέπειες. 

Η λήψη µιας ορθής απόφασης για το θέµα της προαγωγής δεν είναι εύκολο διοικητικό 
έργο. Αντίθετα, είναι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Αυτό συµβαίνει γιατί οι ιδιότητες, στις 
οποίες βασίζεται η διοικητική επιτυχία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποµονωθούν. Η 
επιλογή διοικητικών στελεχών, για παράδειγµα, είναι πολύ δύσκολη, επειδή υπάρχει το 
πρόβληµα της περιγραφής της διοικητικής εργασίας και της αξιόπιστης εκτίµησης της 
σχετικής απόδοσης (Koontz κ.ά., 1980). Επίσης, οι περισσότεροι εργαζόµενοι δε βλέπουν 
τους εαυτούς τους, όπως τους βλέπουν οι άλλοι και κυρίως οι προϊστάµενοί τους, δηλαδή 
δεν έχουν σαφή και αντικειµενική κρίση για την προσωπικότητά τους. Έτσι, οι µη 
προαγόµενοι υπάλληλοι αισθάνονται αδικηµένοι, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε 
δυσάρεστες για τον οργανισµό συνέπειες. Επιπρόσθετα, κατά την επιλογή ηγετικών 
στελεχών λαµβάνονται υπόψη πολλά κριτήρια (όπως π.χ. ο χρόνος προϋπηρεσίας, η 
µόρφωση, η ικανότητα κ.ά.), τα οποία όµως δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια και µε 
την ίδια βαρύτητα, δεν είναι µετρήσιµα. Τέλος, µέλη της επιτροπής επηρεάζουν πολλές 
φορές την τελική απόφαση, που σηµαίνει πως είναι ουσιαστικό το θέµα του προσώπου 
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που επιλέγει. Άλλο να σε κρίνει ο άµεσος προϊστάµενος κι άλλο άγνωστα µέλη ενός 
υπηρεσιακού συµβουλίου. 

Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο τοµέα, το θέµα είναι πιο δύσκολο, επειδή κάθε κυβέρνηση 
προσπαθεί µε διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την "αξιοκρατία" και την "αναβάθµιση" 
της δηµόσιας διοίκησης να δηµιουργήσει µια υπαλληλική ιεραρχία πρόθυµη να υπακούει 
στα εκάστοτε κελεύσµατά της. Παρατηρούµε, εποµένως, πως οι αποφάσεις προαγωγών 
είναι πολλές φορές συνάρτηση πολλών "ανεπίσηµων" κριτηρίων (Κανελλόπουλος, 1995: 
223). 

Απ΄ αυτά που προηγήθηκαν γίνεται αντιληπτή η ανάγκη ύπαρξης ενός ακριβοδίκαιου 
συστήµατος προαγωγών. Αλλά βάσει ποιου συστήµατος είναι δυνατόν να υπολογίζεται µε 
ακρίβεια η απόδοση και να εκτιµάται δίκαια η αξία κάθε υπαλλήλου; 

Έλεγχος (controlling) 
Η λειτουργία του σχολείου περιλαµβάνει τη µέτρηση του πραγµατοποιούµενου 

αποτελέσµατος σε σύγκριση µε εκείνο που είχε προγραµµατιστεί. Από τη µέτρηση αυτή 
φαίνονται οι υπάρχουσες αρνητικές αποφάσεις και, εποµένως, τα υπεύθυνα ηγετικά 
στελέχη του οργανισµού προβαίνουν σε επαναπροσδιορισµό των στόχων µέσα από 
κατάλληλες τροποποιήσεις του αρχικού προγραµµατισµού, ώστε να επιτευχθεί το 
αποτέλεσµα. 

Ο έλεγχος εφαρµόζεται σε πρόσωπα, πράγµατα και πράξεις και σε όλες τις βαθµίδες 
της ιεραρχικής κλίµακας, και η αποστολή του είναι τριπλή: 

• κανονική, δηλαδή αναφέρεται στην εκάστοτε εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης 
του οργανισµού, 

• κυρωτική, δηλαδή συνεπάγεται (ανάλογα µε τις αποκλίσεις µεταξύ προβλέψεων και 
πραγµατοποιήσεων και τα αίτια αυτών) στην επιβολή επιβραβεύσεων ή τιµωριών, και 

• δηµιουργική, δηλαδή συνίσταται στη λήψη µέτρων τέτοιων, που να συµβάλουν στην 
περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Ας σηµειωθεί ότι η ικανοποιητική λειτουργία του ελέγχου προϋποθέτει ακριβή 
προγραµµατισµό, σωστή οργάνωση και άριστη διεύθυνση του ανθρώπινου δυναµικού.  

Με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. ο έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης του διδακτικού 
προσωπικού κ.ά.) ο ρόλος της λειτουργίας του ελέγχου στο χώρο των σχολικών µονάδων 
δε φαίνεται προς το παρόν να έχει τύχει της ανάλογης αποδοχής. Κι αυτό, γιατί στην 
πράξη οι διευθυντές των σχολικών µονάδων στερούνται της δυνατότητας για αξιολόγηση 
του έργου των υφισταµένων της. 

 
 
Ιστορική εξέλιξη της διοίκησης 
Η εξέλιξη της διοίκησης σε ειδικό επιστηµονικό κλάδο είναι επίτευγµα του 20ου αιώνα. 

Αν και η πρακτική, της διοίκησης έχει τις ρίζες της στις πρωτόγονες κοινωνίες, πιο 
αξιόλογη είναι η εξέλιξή της κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  

Οι αρχές όµως της συστηµατικής διαµόρφωσης της διοικητικής επιστήµης σηµειώνονται 
µε την ανατολή του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού πραγµατοποιήθηκαν 
πολλές προσπάθειες προσέγγισης στην ανάλυση της διοικητικής σκέψης που 
ταξινοµούνται, κατά κανόνα, σε τρεις βασικές Σχολές ή επιστηµονικές ενότητες (Σαΐτης, 
2008), καθεµία από τις οποίες αποτελεί όχι µόνο χρονική συνέχεια αλλά και ουσιαστική 
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προέκταση των προηγούµενων θεωριών. Οι Σχολές αυτές είναι: η Κλασική, η Νέο-κλασική 
και η Σύγχρονη Σχολή. 
Κλασική Σχολή. Η Σχολή αυτή διαµορφώθηκε από τους F. Taylor, H. Fayol, M. Weber, L. 
Urwick, O. Sheldon κ.ά. κατά το πρώτο τέταρτο του εικοστού αιώνα και ασχολείται µε τη 
µελέτη της τυπικής οργάνωσης. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ ο Frederich Taylor (1856-1915) - 
πατέρας της επιστηµονικής διοίκησης - προώθησε τις καινοτόµες ιδέες του για την οργάνωση 
της εργασίας σε οικονοµικές µονάδες. Στο κλασικό έργο του "Principles of Scientific 
management" (Αρχές Επιστηµονικής ∆ιοίκησης) (1911) καθόρισε αρχές, όπως είναι: η 
εφαρµογή της επιστήµης για κάθε στάδιο ανθρώπινης εργασίας, η προσεκτική επιλογή του 
ατόµου για κάθε ειδική εργασία κ.ά., οι οποίες συντέλεσαν στη βελτίωση της παραγωγικότητας 
(Πετρίδου, 1998, Naylor, 1999). Στη θεµελίωση της επιστηµονικής διοίκησης σηµαντική ήταν 
επίσης και η συµβολή του Γερµανού κοινωνιολόγου Max Weber (1864-1920), ο οποίος 
ανέπτυξε τη θεωρία των δοµών εξουσίας και περιέγραψε την οργανωτική δραστηριότητα 
βασιζόµενη στις σχέσεις της εξουσίας (Weber, 1947, Πετρίδου, 1998). 

Νέο-κλασική Σχολή. Η νέο-κλασική Σχολή ή Προσέγγιση των διαπροσωπικών σχέσεων 
εδραιώθηκε από ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, όπως ο Elton Mayo, ο Douglas McGregor, ο 
Rensis Likert, η Mary Parker Follett κ.ά., κατά το δεύτερο τέταρτο του 20ου αιώνα. 
Αναντίρρητα, η µεγάλη συµβολή στη διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου µε την εργασία 
προήλθε από τα πειράµατα του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Harvard, Elton Mayo και των 
συνεργατών του, που πραγµατοποιήθηκαν στο εργοστάσιο Hawthorne της Western Electric 
Company µεταξύ 1927 και 1932. Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας οδήγησαν τον Mayo στο 
γενικό συµπέρασµα ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας ενός οργανισµού και η ικανοποίηση 
των ατόµων από την εργασία δεν προέρχονται αποκλειστικά από οικονοµικούς παράγοντες ή 
καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά από κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι το υψηλό ηθικό, η 
συνεκτικότητα και φυσικά η αποτελεσµατική διοίκηση που κατανοεί την ανθρώπινη 
συµπεριφορά της οµάδας (Koontz and O’Donnell, 1984). 

Συνοπτικά θα λέγαµε, ότι η νεοκλασική Σχολή, χωρίς να απορρίπτει τα πορίσµατα των 
κλασικών, προσπαθεί να τα συµπληρώσει µε τη µέριµνα για τον ανθρώπινο παράγοντα. ∆ίνει, 
δηλαδή, βαρύτητα στην ανθρώπινη συµπεριφορά και στις ανθρώπινες αντιδράσεις και σχέσεις 
µέσα στο οργανωµένο σύνολο. 
Σύγχρονη Σχολή ή Σχολή των Κοινωνικών Συστηµάτων. Η Σχολή αυτή, σε αντίθεση µε 

τις δύο προαναφερθείσες Σχολές που χαρακτηρίζονται για τη µονοµέρειά τους, είναι 
συνθετικού χαρακτήρα. Βασικό γνώρισµά της δεν είναι ούτε η µελέτη της τυπικής δοµής 
ενός οργανισµού ούτε η διερεύνηση της συµπεριφοράς των µελών του, αλλά περισσότερο 
η γνώση των αλληλενεργειών και των αµοιβαίων επιδράσεων ανάµεσα στις ανάγκες των 
σκοπών και στη συµπεριφορά των ατόµων ενός οργανισµού. Με άλλα λόγια, εξετάζει τα 
προβλήµατα της διοίκησης σε σχέση µε το συνολικό οργανωσιακό σύστηµα.  

Ιστορικά η πατρότητα της συνθετικής προσέγγισης στη διοίκηση ανήκει στον Chester Barnard 
(1938), ο οποίος µε σκοπό να εξηγήσει τη λειτουργία της διοίκησης διατύπωσε τη θεωρία της 
συνεργασίας στηριζόµενη στην ανάγκη των ανθρώπων για συνεργασία, µε σκοπό να 
αντισταθµίσουν τους βιολογικούς, φυσικούς και κοινωνικούς περιορισµούς των ικανοτήτων 
τους. Επισηµαίνουµε ότι στη δηµιουργία του µοντέλου διοίκησης, που εµφανίστηκε επίσηµα 
στη δεκαετία του 1950, συνέβαλαν και άλλοι επιστήµονες, όπως ο Abraham Maslow (1908-
1970), ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της υποκίνησης (1954), οι Jacob Getzels και Egon Guba 
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(1957), που µελέτησαν την οργάνωση ως κοινωνικό σύστηµα, ο Frederick Herzberg, ο οποίος 
ανέπτυξε τη θεωρία των δύο παραγόντων (1968) κ.ά.. 

Ανακεφαλαιωτικά, η σύγχρονη Σχολή εξετάζει τη διοίκηση µέσα από τη θεωρία των 
συστηµάτων, βάσει της οποίας σε κάθε οργανισµό (σύστηµα) υπάρχουν και λειτουργούν 
δυνάµεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, µε αποτέλεσµα η µεταβολή ενός στοιχείου 
(υποσυστήµατος) να επηρεάζει τα υπόλοιπα. 

Ύστερα από τη σκιαγράφηση φωτεινών σηµείων της διοικητικής σκέψης µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι: (α) ο δηµόσιος τοµέας και ειδικότερα η εκπαίδευση έχουν µάθει πολλά από 
τη διοίκηση των επιχειρήσεων, αφού κάθε προσπάθεια για πετυχηµένες µεθόδους και 
οργανωτικά σχήµατα ερευνήθηκε, δοκιµάστηκε και αναπτύχθηκε στο χώρο της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και (β) η µεγάλη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα της διοίκησης δόθηκε µόλις 
κατά τον περασµένο αιώνα. 

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε κανείς να ρωτήσει: Τι είναι αυτό που συντέλεσε στη µεγάλη 
καθυστέρηση για την ανάπτυξη της διοικητικής σκέψης; Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι, οι οποίοι 
οδήγησαν στην πρόσφατη ώθηση της διοικητικής σκέψης; 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτηµα θα µπορούσαµε γενικά να απαντήσουµε ότι η επιστηµονική 
αλήθεια αποκτάται σταδιακά και ύστερα από συνεχείς προσπάθειες των επιστηµόνων. Εξάλλου, 
ο ερευνώµενος κόσµος της πραγµατικότητας µεταβάλλεται συνεχώς. Ωστόσο, υπάρχει και η 
άποψη (Koontz and O’Donnell, 1984: 53-55), σύµφωνα µε την οποία η µεγάλη καθυστέρηση 
ανάπτυξης στη διοικητική επιστήµη οφείλεται: 

• στην κακή εκτίµηση των αρχαίων φιλοσόφων (π.χ. του Αριστοτέλη) και των πρώτων 
οικονοµολόγων (π.χ. Adam Smith) για την επιχειρηµατική δράση, 

• στην παράβλεψη των πρώτων οικονοµολόγων και πολιτικών θεωρητικών να ασχοληθούν 
συστηµατικά µε την εκτέλεση της εργασίας µέσα στους οργανισµούς, 

Ως προς το δεύτερο ερώτηµα, η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί σε ιστορικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά γεγονότα, όπως είναι η Μεγάλη Οικονοµική Κρίση του 1929, η ανάπτυξη του 
συνδικαλισµού, ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, η έλλειψη ικανού εργατικού δυναµικού µετά τον 
πόλεµο, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο διεθνής ανταγωνισµός κ.ά., που σηµάδεψαν τον 
20ο αιώνα και τα οποία έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα της διοίκησης 
και φυσικά κατέστησαν επιτακτική την ανάπτυξη της διοικητικής θεωρίας και επιστήµης 
(Koontz and O’Donnell, 1984, Πετρίδου, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ∆οµή και ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

2.1. ∆οµή 

Η εκπαίδευση στη χώρα µας διαφοροποιείται σε τρεις βαθµίδες: την πρωτοβάθµια, τη 
δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια, οι οποίες συνιστούν µια ιεραρχηµένη κλίµακα 
σχολικών και εκπαιδευτικών µονάδων ανάλογα µε την ηλικία των σπουδαστών, το σκοπό 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης, την εξέλιξη του αντικειµένου της µάθησης κ.ά. (∆ενδρινού-
Αντωνακάκη, 1971).  

Στη χώρα µας η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννεαετής και περιλαµβάνει τα δηµοτικά 
σχολεία και τα γυµνάσια. Η πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρέχεται 
τόσο από δηµόσια όσο και από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 

 
Σχήµα 1 . ∆οµή τον ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος (2008)  

                                       Πηγή: www.ypepth.gr  
Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, τα 

έτη σπουδών και οι αντίστοιχες ηλικίες σε κάθε βαθµίδα-επίπεδο εκπαίδευσης. Πιο 
αναλυτικά, οι επιµέρους εκπαιδευτικές βαθµίδες έχουν ως εξής: 
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Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει σκοπό, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (ν. 1566/ 85), 

«να συµβάλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών..., ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν 
σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες... Ειδικότερα, να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, 
δηµοκρατικοί πολίτες..., να αποκτούν, µέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική 
ταυτότητα και συνείδηση...». 

Ο σκοπός της βαθµίδας της εκπαίδευσης µπορεί να συντελεστεί κυρίως µε την 
προσωπικότητα και την κατάρτιση του εκπαιδευτικού, µε τα αναλυτικά προγράµµατα και τα 
σχολικά βιβλία, τα βοηθητικά εποπτικά µέσα και γενικά την υλικοτεχνική υποδοµή και µε τη 
συνδροµή των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η πρώτη βαθµίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελείται: από τα 
νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία. 

Στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης λειτουργούν ακόµη: 
• Πειραµατικά σχολεία1, σκοπός των οποίων είναι: «Η πρακτική παιδαγωγική 

επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραµατική εφαρµογή 
προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η πειραµατική χρήση σχολικών 
βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων µέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας» (ν. 1566/ 
85, άρθρο 31). 

• Σχολεία ειδικής αγωγής2, στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή και ειδική επαγγελµατική 
εκπαίδευση στα άτοµα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 
Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται 

από τα Γυµνάσια (ν. 1566/ 85, άρθρο 5) και ο δεύτερος από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), τα 
Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) (ν. 3475/ 2006, 
ΦΕΚ 146 τ. Α΄, ν. 2525/ 97). 

Στα γυµνάσια εγγράφονται απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου, χωρίς εισιτήριες 
εξετάσεις και η φοίτηση είναι τριετής. Σκοπός των γυµνασίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
νόµου 1566/ 85, είναι «η ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών σε σχέση µε τις δυνατότητες 
που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής». 

Τα γυµνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης και διακρίνονται σε ηµερήσια και σε εσπερινά. 
Στα εσπερινά γυµνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόµενοι µαθητές, οι οποίοι έχουν 
συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Αξίζει, τέλος, να σηµειώσουµε ότι επιτρέπεται η 
σύσταση αθλητικών και µουσικών γυµνασίων σε ορισµένες πόλεις της χώρας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 9 του ν. 1566/ 85. 

Στο γενικό λύκειο εγγράφονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι γυµνασίου. Η φοίτηση στα 
ηµερήσια λύκεια είναι τρία χρόνια ενώ στα νυχτερινά τέσσερα χρόνια. 

Σκοπός του γενικού λυκείου είναι, σύµφωνα µε το νόµο 2525/ 97, «α) η παροχή γενικής 
παιδείας υψηλού επιπέδου, β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της 
δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των µαθητών, γ) η προσφορά στους µαθητές 
των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόµενη 
                                                 
1 Λεπτοµέρειες για την όλη οργάνωση και λειτουργία των Πειραµατικών Σχολείων βλέπε: (α) Υπουργική Απόφαση 

αριθµ. Φ. 27/ 148/ Π/ 17-2-95 (Β΄ 96) ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 
2 Λεπτοµέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής βλέπε: (α) τις σχετικές 

διατάξεις των άρθρων 1 και 2, του ν. 2817/ 2000, όπως αυτός ισχύει. 
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εκπαιδευτική βαθµίδα, και δ) η καλλιέργεια στους µαθητές δεξιοτήτων που θα τους 
διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά 
εργασίας». 

Ο δεύτερος κύκλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση) αποτελείται από τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελµατικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ) (ν. 3475/ 2006, ΦΕΚ 146 τ. Α΄, ν. 2525/ 97). Για την τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση στην οποία γίνεται αναλυτικότερα αναφορά σε επόµενη  ενότητα της εργασίας 
αυτής. θα αναφέρουµε µόνο στο σηµείο αυτό ότι αποβλέπει στο συνδυασµό της γενικής 
παιδείας  µε την τεχνική επαγγελµατική γνώση (ν. 1566/ 1985). 

Ας σηµειωθεί τέλος, ότι στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση λειτουργούν γυµνάσια και 
λύκεια ειδικής αγωγής.  

Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση, περιλαµβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και 

τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ). Τα ιδρύµατα αυτά είναι αυτοδιοικούµενα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
Η χώρα µας ακολουθεί πολιτική περιορισµένου αριθµού εισακτέων σε όλο το φάσµα της 
εκπαίδευσης. Γι’ αυτό δικαίωµα πρόσβασης στα ιδρύµατα αυτά έχουν οι κάτοχοι 
απολυτηρίου ηµερήσιου ή εσπερινού ή εκκλησιαστικού ενιαίου λυκείου (ν. 2909/ 2001, 
άρθρο 1, ν. 2525/ 97, άρθρο 2). 

Αναφορικά µε το ρόλο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο 
θεµελιώδης πανεπιστηµιακός νόµος 1268 του 1982 ορίζει ότι η πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από τα ΑΕΙ, που έχουν ως αποστολή: 

"▪ να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία και 
να καλλιεργούν τις τέχνες, 

▪ να συντείνουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων ατόµων µε επιστηµονική, 
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα 
απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για 
επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία, 

▪ να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών του τόπου." 

Από την άλλη πλευρά, τα Α-ΤΕΙ έχουν ως αποστολή (ν. 1404/ 83, ν. 2916/ 2001): 
"▪ να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρµογή 

επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελµα, 
▪ να συµβάλλουν στη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως 

στελέχη εφαρµογής στα πλαίσια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού στην 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, 

▪ να υλοποιήσουν το δικαίωµα δωρεάν παιδείας για κάθε Έλληνα πολίτη ανάλογα µε 
τις κλίσεις του, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία." 

 
Εκκλησιαστική εκπαίδευση 
Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρέχεται, σύµφωνα µε το ν. 3432/ 2006 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄), 

στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια (Ε.Γ.), στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.), στις 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.) και στα Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 
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(Ι.Σ.∆.Ε.). Οι εκπαιδευτικές αυτές µονάδες είναι παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ελλάδα και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 

Τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια ανήκουν στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση και τα Ιερατικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας αποτελούν φορείς δια βίου 
εκπαίδευσης. 

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και 
Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού µορφωτικού επιπέδου 
και χριστιανικού ήθους. 

 
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ∆Ε) 
Τα σχολεία αυτά ιδρύθηκαν µε το άρθρο 5 του νόµου 2525/ 97, προκειµένου να 

καλυφθούν ανάγκες µαθητών που δεν µπόρεσαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
εννεάχρονη εκπαίδευση τους. 

Τα Σ∆Ε ιδρύονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών. Στον τύπο αυτό σχολείων φοιτούν νέα άτοµα που έχουν υπερβεί το 18ο έτος 
της ηλικίας τους και δεν έχουν συµπληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στα Σ∆Ε εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα ταχύρρυθµης δηµοτικής και γυµνασιακής 
εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόµενο των οποίων καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
∆ΕΚΕ και γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Τα παραπάνω σχολεία έχουν δύο βασικούς στόχους: (α) την καταπολέµηση του 
αναλφαβητισµού (κυρίως µε τα προγράµµατα δηµοτικής εκπαίδευσης), και (β) τη 
δυνατότητα απόκτησης τίτλου της βασικής εκπαίδευσης.  
Μειονοτική εκπαίδευση 
Η µειονοτική εκπαίδευση είναι κατοχυρωµένη και λειτουργεί τόσο στην πρωτοβάθµια όσο 
και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην περιοχή της Θράκης υπό ιδιότυπη νοµική µορφή, 
κατά τους κανόνες του ιδιωτικού και του δηµόσιου δικαίου (Πουλής 2001: 217-250). 
Ιδιωτική εκπαίδευση 
Με βάση τις διατάξεις των νόµων 682/1977 και 1566/1985, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν 
και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την ίδρυση, 
οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης3. 

Ας σηµειωθεί ότι κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν επιχορηγείται από το κράτος, ενώ 
οι µαθητές πληρώνουν δίδακτρα. Τα ιδιωτικά τεχνικά-επαγγελµατικά σχολεία 
επίσης, δεν επιδοτούνται και χρηµατοδοτούνται µε δίδακτρα. 
 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

Τα ΙΕΚ, που δεν εντάσσονται σε εκπαιδευτική βαθµίδα, θεσπίστηκαν µε το ν. 
2009/ 1992 και έχουν ως βασικό σκοπό την παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής 
κατάρτισης, αρχικής ή συµπληρωµατικής, την εξασφάλιση στους εκπαιδευόµενους 
αντίστοιχων προσόντων, µε τη διδασκαλία επιστηµονικών, τεχνικών, 

                                                 
3 Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης βλέπε Πουλή 

Π. 2001: 209-224. 
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επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων 
δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελµατική τους ένταξη στην κοινωνία και 
να διασφαλίζεται η προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

Η κατάρτιση λαµβάνει χώρα τόσο µέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα -τα οποία 
είναι δηµόσια ή ιδιωτικά- όσο και στις επιχειρήσεις και βιοµηχανίες της περιοχής 
όπου λειτουργεί το ΙΕΚ. 

Οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί βάσει ορισµένων προϋποθέσεων, όπως: το 
βαθµό απολυτηρίου, τη γνώση ξένης γλώσσας (για ορισµένες ειδικότητες) και την 
εργασιακή εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα κοινωνικά κριτήρια. 
Θέµατα λειτουργίας των ιδιωτικών ΙΕΚ ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας 
που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του ΟΕΕΚ και δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ν. 2817/ 2000, άρθρο 10). 
Συνταγµατικές αρχές της εκπαίδευσης 

Στο άρθρο 16 του Συντάγµατος του 1975 ορίζεται ότι: 
"...2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, 

πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 
θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. 
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες τις 
βαθµίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια.... 
5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα 
που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα 

ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωµα να ενισχύονται 
οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν σύµφωνα µε τους νόµους που αφορούν τους 
οργανισµούς τους... 

8. Νόµος ορίζει τις προϋποθέσεις και όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και 
λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά µε την εποπτεία που 
ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού 
τους. 

Η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται...". 
Από την παραπάνω Συνταγµατική διάταξη γίνεται φανερόν ότι η οργάνωση της 

ελληνικής εκπαίδευσης βασίζεται σε ορισµένες αρχές. Οι αρχές αυτές είναι: 
Η αρχή της υποχρεωτικής φοίτησης. Στο άρθρο 16 παρ. 3 του Συντάγµατος 1975/1986 

ορίζεται ότι τα χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. Με 
βάση τη διάταξη αυτή η παιδεία δεν αντιµετωπίζεται απλώς ως δικαίωµα αλλά συνιστά 
παράλληλα και θεµελιώδη υποχρέωση. Έτσι ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν αφήνει την 
παιδεία στην αγαθή προαίρεση των µαθητών και γονέων (ή κηδεµόνων) τους αλλά κρίνει 
απαραίτητο να θεσπίσει την υποχρεωτική φοίτηση. Οι γονείς που δε στέλνουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο διώκονται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα µε αυστηρές 
κυρώσεις από τα δικαστήρια. 
Η αρχή της δωρεάν παιδείας. Το Σύνταγµα του 1975 (αρθρ. 16 παρ. 4) ορίζει ότι "όλοι οι 
Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά 
εκπαιδευτήρια...". Αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται εξ' ολοκλήρου 
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δωρεάν στα δηµόσια εκπαιδευτήρια δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες για µάθηση σε όλους τους 
Έλληνες πολίτες.  

Η αρχή της κρατικής εποπτείας και αποκλειστικότητα απονοµής τίτλων σπονδών. 
Τόσο οι σχολικές µονάδες (ιδιωτικές και δηµόσιες) της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης όσο και τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Α-ΤΕΙ και ΑΕΙ) 
υπόκεινται στον έλεγχο του κράτους. Έτσι, για παράδειγµα, τα αναλυτικά προγράµµατα 
των σχολείων καταρτίζονται στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο),  
ενώ τα αρµόδια περιφερειακά όργανα ελέγχουν την εκτέλεση των προγραµµάτων αυτών. 
∆ιοικητικές υποθέσεις, επίσης, όπως π.χ. διορισµοί, µεταθέσεις, µετατάξεις κ.λπ. του 
διδακτικού προσωπικού διεκπεραιώνονται από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες του 
υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε ότι στους χώρους των ΑΕΙ 
και Α-ΤΕΙ ως "αυτοδιοίκηση" εννοείται η εξουσία να εκλέγουν τα όργανα τους, να 
αποφασίζουν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους υπό την εποπτεία της Πολιτείας 
(ΥΠΕΠΘ), η οποία ως φορέας εξουσίας είναι υπεύθυνη για τη χάραξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 

Συµπερασµατικά, η πολιτεία, µε τις συνεχείς και λεπτοµερειακές ρυθµίσεις της, 
αναλαµβάνει διαρκώς περισσότερα καθήκοντα στο χώρο της παιδείας, αφήνοντας όλο και 
λιγότερα περιθώρια για την ανάπτυξη δηµιουργικών πρωτοβουλιών (που είναι χρήσιµες) 
στην εκπαίδευση -κυρίως για τις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

2.2. Επισκόπηση εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων 

Η νεοελληνική εκπαίδευση κατά το 19ο αιώνα 
Μετά την απελευθέρωση η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την οργάνωση της 

εκπαίδευσης έγινε στη δεκαετία του 1830 από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία, η οποία µε µια 
σειρά διαταγµάτων έθεσε τα θεµέλια ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που κυριάρχησε 
στην πατρίδα µας για ένα ολόκληρο αιώνα. Συγκεκριµένα, µε τη δηµοσίευση του νόµου 
της 6/18 Φεβρουαρίου 1834 "περί δηµοτικών σχολείων" (που ήταν βασισµένος στην 
γαλλική Εκπαιδευτική πράξη του 1833) καθιερώθηκε επτάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση και ρυθµίστηκαν θέµατα που αναφέρονταν στην οργάνωση και λειτουργία 
των δηµοτικών σχολείων. Η διδακτική µέθοδος που εφάρµοζαν οι δάσκαλοι στα σχολεία 
της στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι η γνωστή ως "αλληλοδιδακτική". Ο δάσκαλος 
µπορούσε δηλαδή να διδάσκει µεγάλο αριθµό µαθητών µε τη βοήθεια συµµαθητών τους 
εκλεγµένων από τον ίδιο, των γνωστών "πρωτόσχολων", που ήταν συγχρόνως 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι. 

Με το νόµο της 31ης ∆εκεµβρίου 1836 "περί κανονισµού των ελληνικών 
'σχολείων και γυµνασίων" (που ήταν βασισµένος στο Γερµανικό πρότυπο) η 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλάµβανε τους εξής τύπους σχολείων: 

• τα ελληνικά σχολεία, που ήταν τριτάξια και δέχονταν κατόπιν εξε 
τάσεων µαθητές από την Τετάρτη τάξη του δηµοτικού σχολείου. 

• τα Γυµνάσια, που αποτελούσαν την ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και η διάρκεια των σπουδών ήταν τέσσερα χρόνια. 

Με το ∆ιάταγµα της 14 (26)ης Απριλίου 1837 ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε 
τέσσερις, αρχικά, σχολές: τη "Θεολογική, τη Νοµική, τη Φιλοσοφική και την Ιατρική. 
Αργότερα προστέθηκαν κι άλλες σχολές όπως η Φυσικοµαθηµατική (1904) και η 
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Οδοντιατρική (1970). Σήµερα το ίδρυµα αυτό αποτελείται από πέντε (5) σχολές και 
τέσσερα (4) ανεξάρτητα τµήµατα. 
Η φοίτηση στο πανεπιστήµιο ήταν 3-4 χρόνια (τρία για τη φιλοσοφική και τέσσερα για 

τις άλλες σχολές) και µπορούσαν να σπουδάσουν χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις όλοι, 
όσοι ήταν κάτοχοι απολυτήριου Γυµνασίου. 
Προς τιµή του βασιλιά Όθωνα πήρε το πανεπιστήµιο το όνοµα του. Το 1862, όµως, 

µετονοµάσθηκε σε "Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών" ενώ εξήντα χρόνια αργότερα, το 1922, 
πήρε το σηµερινό του όνοµα, "Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο". 
Το 1837 ιδρύθηκε, επίσης, το πρώτο δηµόσιο "Τεχνικό Σχολείο" ή "Πολυτεχνικό 

Σχολείο" "που αποσκοπούσε στην προπαρασκευή τεχνιτών κατώτερου επιπέδου και 
λειτουργούσε µόνο κατά τις Κυριακές και γιορτές. Πρόκειται για το σηµερινό' Έθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο" που το 1914 έγινε ισότιµο µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
τάχθηκε ιεραρχικά µετά το ίδρυµα αυτό. Πρέπει εδώ να πούµε ότι, ανεξάρτητα από την 
εξέλιξη που είχε το "Τεχνικό Σχολείο", κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η τεχνική 
εκπαίδευση στις πρακτικές τέχνες είχε παραµεληθεί. (Παπαπάνου, 1970;131) 

Στα 1895 θεσπίζονται µε νόµο τρεις τύποι σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης:  
- τα γραµµατοδιδασκαλεία, που ήταν τετρατάξια και αποτελούσαν τα κατώτερα 

σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
- τα κοινά δηµοτικά σχολεία που ήταν επίσης τετρατάξια και τα οποία µπορούσαν 

ναι ιδρυθούν σε περιοχές µε πληθυσµό λιγότερο των 6000 κατοίκων 
- τα πλήρη δηµοτικά που ήταν εξατάξια και µπορούσαν να ιδρυθούν σε περιοχές 

που ήταν δυνατή η χρηµατοδότησή τους από δηµοτικούς πόρους. 
Από αυτά που προηγήθηκαν µπορούµε να καταλήξουµε στα εξής συµπεράσµατα. Με τη 

λήξη του 19ου αιώνα: 
α. η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, παρά τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, 

παρέµεινε ίδια µε εκείνη που είχε διαµορφωθεί στη δεκαετία του 1830.  
β. η θεσµοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν έτυχε µεγάλης εφαρµογής αφού η 

πλειοψηφία των µαθητών σχολικής ηλικίας έµεινε έξω από το σχολείο. 
γ. η διάκριση των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αρχικά σε σχολεία α1, β' 

και γ' τάξεως (νόµος 1834) και αργότερα σε "κοινά" και "πλήρη" σχολεία (νόµος 
ΒΤΜΘ/1895) δηµιούργησε άνισες ευκαιρίες µόρφωσης 

δ. η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, αν και έκανε νωρίς την εµφάνιση της στην 
Ελλάδα (1828), έµεινε έξω από τον κύριο κορµό του εκπαιδευτικού συστήµατος 
(πρωτοβάθµια - δευτεροβάθµια - πανεπιστηµιακή εκπαίδευση). 

ε διοίκηση της εκπαίδευσης διατηρούσε τα στοιχεία του αποκεντρωτικού συστήµατος 
αφού οι διορισµοί και η µισθοδοσία των δασκάλων ανήκαν στις αρµοδιότητες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και ο έλεγχος του υπουργείου Εθνικής Παιδείας στη µέση 
εκπαίδευση ήταν χαλαρός. 

 
Η νεοελληνική εκπαίδευση από το 20ο αιώνα µέχρι σήµερα 
Στις αρχές του 20ο αι. η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου (1975-17) προχωρά στην κατάρτιση 

νοµοσχεδίων κυρίως για τη δηµοτική εκπαίδευση και την καθιέρωση της δηµοτικής 
γλώσσας στα σχολεία. Οι µεταρρυθµίσεις της παραπάνω περιόδου που αποτελούν την 
πρώτη νοµοθετική προσπάθεια στον 20ο αιώνα και αναφέρονται στην καθιέρωση της 
δηµοτικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου µε παράλληλη διδασκαλία 
της καθαρεύουσας στα δύο τελευταία χρόνια, στην αλλαγή της γλώσσας των βιβλίων του 
δηµοτικού σχολείου, στη µέριµνα της πολιτείας για την καλύτερη µόρφωση, τη µετεκ-
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παίδευση και τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των δασκάλων (∆ηµαράς, 
1987:95). 

Οι µεταρρυθµίσεις του 1917 αποτελούν µια ολοκληρωµένη πρόταση αναβάθµισης της 
εκπαίδευσης στη χώρα µας. ∆υστυχώς όµως, η διάρκεια των µεταρρυθµίσεων αυτών δεν 
ήταν µεγάλη γιατί µε την κυβερνητική αλλαγή του 1920 όλοι οι πιο πάνω νόµοι 
αντικαταστάθηκαν.  

Στα 1929 η κυβέρνηση Ελ. Βενζέλου επιχειρεί και πάλι νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 
Με σκοπό να εξαλείψει τις αδυναµίες της εκπαίδευσης και να την προσαρµόσει στις 
ανάγκες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρα θέσπισε νόµους µε τους 
οποίους πραγµατοποίησε ριζικές µεταρρυθµίσεις στο χώρο τόσο της πρωτοβάθµιας όσο 
και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 1929 
συνεχίστηκε και τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Με σχετικούς νόµους το κράτος ανέλαβε 
ειδικές φροντίδες για τα σχολικά κτίρια. ιδρύθηκε το Ανώτερο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
(Α.Ε.Σ.) µε σκοπό τον καθορισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθιερώθηκε υποχρεωτικά 
η διδασκαλία της δηµοτικής γλώσσας σ' όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου και στις 
δύο τελευταίες παράλληλα µε την καθαρεύουσα, καθορίστηκε νέο πρόγραµµα µαθηµάτων 
για το Γυµνάσιο και επεκτάθηκε η διδασκαλία των νέων ελληνικών σ' όλες τις τάξεις, και 
ιδρύθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες σε αντικατάσταση των ∆ιδασκαλείων δηµοτικής 
εκπαίδευσης. Και αυτή η µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 1929-1933-είχε την ίδια τύχη 
µε εκείνη του 1917. ∆εν πρόλαβε να ολοκληρωθεί γιατί η κατάργηση της ∆ηµοκρατίας στις 
4 Αυγούστου 1936 επανέφερε την παιδεία είκοσι χρόνια πίσω στο εκπαιδευτικό καθεστώς 
που ίσχυε πριν από το 1929. 

Μετά το 1950 διαµορφώθηκε στη χώρα µια νέα διεθνής κατάσταση σε όλους τους 
τοµείς της κοινωνικής δραστηριότητας (π.χ. οικονοµικό, εργασιακό, τεχνικό) γεγονός που 
επηρέασε και την εκπαίδευση. Έτσι, η ανάγκη για τεχνο-οικονοµική ανασυγκρότηση και 
ανάπτυξη καθώς και η απαίτηση του ελληνικού λαού για περισσότερη και ανώτερη 
µόρφωση ώθησαν την κυβέρνηση του Κ. Καραµανλή να συγκροτήσει το 1957 µια ειδική 
επιτροπή για να µελετήσει τα προβλήµατα της ελληνικής παιδείας. ∆ύο χρόνια αργότερα 
ψηφίστηκε το ν.δ. 3971/1959 (ΦΕΚ 187 τ.Α') "Περί Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαιδεύσεως, Οργανώσεως της Μέσης Εκπαίδευσης και ∆ιοικήσεως της Παιδείας". 
Όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, το διάταγµα αυτό αφορά τη µέση και την τεχνική και 
επαγγελµατική εκπαίδευση αγνοώντας προφανώς την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η 
µεταρρύθµιση του 1959 εισήγαγε τις εξής βασικές καινοτοµίες: 

• την ίδρυση εξαταξίων Γυµνασίων  που καταργούσαν τα µέχρι τότε 
οκτατάξια.  

• την ίδρυση δύο τεχνικών σχολών µεταγυµνασιακού επιπέδου, στην 
• την ίδρυση των πρώτων έξι δηµοσίων τεχνικών σχολών, εργοδηγών - µέσων 

τεχνικών σχολών, σε διάφορες επαρχιακές πόλεις 
• την ίδρυση της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). 
Το 1964 αποτελεί τη χρονιά κατά την οποία έγιναν πολλές και σηµαντικές εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις. Το καλοκαίρι εκείνου του έτους, η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου 
υπέβαλε στη Βουλή νοµοσχέδια για την Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Γενικής εκπαίδευσης, 
που ψηφίστηκε και αποτέλεσε το ν.δ. 4379/1964. Οι κυριότερες µεταβολές που επιφέρει 
στην ελληνική εκπαίδευση το παραπάνω νοµοθετικό διάταγµα είναι: 
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- η καθιέρωση της δωρεάν παιδείας σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας εκπαίδευσης (από 
δηµοτικό µέχρι πανεπιστήµιο), 
- η βαθµιαία επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 6 σε 9 
χρόνια, δηλαδή ως το 15ο έτος της ηλικίας, 
- η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για κάθε ΑΕΙ και η καθιέρωση του 
"Ακαδηµαϊκού Απολυτηρίου", που χορηγείται σε κοινό πανελλήνιο διαγωνισµό.  
- ο χωρισµός της µέσης εκπαίδευσης σε δύο κύκλους: το Γυµνάσιο 
και το Λύκειο, 
- η   αύξηση   σε   τρία   χρόνια   της   φοίτησης   στις  Παιδαγωγικές 
Ακαδηµίες, 
- η καθιέρωση της δηµοτικής ως "η γλώσσα της διδασκαλίας και 
των βιβλίων" του δηµοτικού σχολείου. 
- η ίδρυση του "Παιδαγωγικού Ινστιτούτου"  
- η σύσταση στα Ιωάννινα παραρτήµατος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και η µελέτη της ίδρυσης του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964 τέθηκε από την αρχή του σχολικού έτους 1964-
65 αµέσως σε εφαρµογή. ∆υστυχώς όµως η τύχη της ήταν ίδια µε εκείνες του 1917 και 
1929, γιατί τρία χρόνια αργότερα το καθεστώς· 
της 21ης Απριλίου 1967 διέκοψε την ολοκλήρωση της. 

Το 1975, µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας έγιναν προσπάθειες για την 
αναδιοργάνωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το 1976, µε το 
µεταρρυθµιστικό νόµο 309/76 (ΦΕΚ 100 τ. Α') περί Οργανώσεως και διοικήσεως της 
γενικής εκπαιδεύσεως: 

- καθιερώνεται η δηµοτική ως γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών 
βιβλίων σ1 όλες τις βαθµίδες της γενικής εκπαίδευσης. 

-  διαχωρίζεται η γενική εκπαίδευση σε πρωτοβάθµια (Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά) και 
δευτεροβάθµια (Γυµνάσια και Λύκεια), 

- καθορίζονται οι σκοποί κάθε σχολείου από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο, 
- ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται µε διοικητικά και εποπτικά όργανα της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (όπως π.χ. οι επιθεωρητές και οι επόπτες 
της γενικής εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε), κ.ά.) 

- επεκτείνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση από έξι σε εννέα χρόνια και καταργούνται οι 
εισιτήριες εξετάσεις στο Γυµνάσιο. 

Το καλοκαίρι του 1985 ψηφίστηκε ένας βασικός  νόµος που καθορίζει µέχρι σήµερα σε 
πολλά την οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Πρόκειται για το 
ν. 1566/85 για "τη δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης", γνωστός "αντί 309". Στο νόµο αυτό περιγράφονται οι γενικοί και ειδικοί στό-
χοι του νηπιαγωγείου, του δηµοτικού σχολείου, του γυµνασίου και λυκείου. Ορίζεται η 
διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης σχολικών  µονάδων     όλων των 
βαθµίδων και  ρυθµίζονται θέµατα του  εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Με τον ίδιο νόµο επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ενώ ιδρύεται και συγκροτείται το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) που εισηγείται στην 
κυβέρνηση θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση καθώς και θέµατα λαϊκής επιµόρφωσης.  
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Με το νόµο 1894/90 (ΦΕΚ110 τΑ'): α) καταργήθηκαν τα µεταλυκειακά  
προπαρασκευαστικά  κέντρα   (άρθρο   10)  και   β)   ιδρύθηκε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα Οικιακής Οικονοµίας µε έδρα την Αθήνα σε   αντικατάσταση   της   Χαροκοπείου   
Ανωτάτης   Σχολής   Οικιακής Οικονοµίας. Με την ίδρυση του πανεπιστηµιακού αυτού 
ιδρύµατος η ανώτατη εκπαίδευση της χώρας παρέχεται από δέκα οκτώ ΑΕΙ. 

 To 1997 µε το ν. 2525 καθιερώνεται ο θεσµός του Ενιαίου λυκείου και οροθετείται το 
γενικό πλαίσιο πρόσβασης κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Με τον ίδιο νόµο θεσπίστηκε επίσης ο θεσµός του Ολοήµερου ∆ηµοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου, την αναβάθµιση λειτουργίας του Σχολικού επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Την ίδρυση σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, την εισαγωγή της 
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και την ίδρυση περιφερειακών κέντρων στήριξης εκπαιδευτικού 
σχεδιασµού.   

Με το ν. 2817/2000 θεσπίστηκαν οι «Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης», µε 
στόχο τη διοικητική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και τη δηµιουργία ενός 
τετάρτου επιπέδου διοίκησης. Στο άρθρο 29 του Νόµου (παράγραφοι 5 και 6) ρητά 
αναφέρεται: 

"Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους συνίσταται Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτο-
βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προΐσταται µετακλητός Περιφερειακός ∆ιευθυντής 
Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης. Οι 
µετακλητοί Περιφερειακοί ∆ιευθυντές διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευµάτων".  

Την περίοδο 2002-2003 στα πλαίσια ανάπτυξης καινοτόµων δράσεων για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, υπογράφηκαν οι υπ' αρ. 73765/Π/14-7-2003 και. 74138/Γ2/15-7-
2003 υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες καθιερώθηκε το πρόγραµµα της Ευέλικτης 
Ζώνης µε το οποίο επιδιώκεται "η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων εκ µέρους των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών, ενισχύεται η δηµιουργικότητα, ενθαρρύνεται η συλλογική 
προσπάθεια και η κριτική σκέψη των µαθητών" . 

Η Ευέλικτη Ζώνη, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασµού, αντανακλούσε την απαίτηση για 
του ασφυκτικού συγκεντρικού ελέγχου στο περιεχόµενο των αναλυτικών προβάτων, αλλά 
και στη διδακτική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό 
σχολείο. Συγχρόνως, προβλήθηκε ως αναγκαιότητα στην αδυναµία του σχολικού 
συστήµατος να διαµορφώσει έναν κριτικά σκεπτόµενο και δηµιουργικό πολίτη, µέσω της 
διαθεµατικής προσέγγισης επιµέρους γνωστικών αντικείµενων που διδάσκονται στο 
σχολείο, µε τη χρήση πιο δηµιουργικών µεθόδων διδασκαλίας και µε την εξοικείωση όλων 
των εµπλεκοµένων στη σχολική τάξη µε διαδικασίες συνεργατικής µάθησης, ατοµικής και 
οµαδικής αξιολόγησης. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, θα µπορούσε κανείς να πει πως ο συγκεντρωτικός 
έλεγχος που ασκείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα σηµατοδοτεί και προσδιορίζει 
την πολιτική των εκπαιδευτικών αλλαγών. Πολλές από τις αποκεντρωτικές τάσεις που 
επιχειρήθηκαν κατά καιρούς και συνδέθηκαν µε προσπάθειες βελτίωσης και ενδυνάµωσης 
των σχολείων, περιορίστηκαν σε επίπεδο διακηρύξεων και νοµοθετικών εξαγγελιών. 
Όπως επισηµαίνεται από τη Σαΐτη (2003), η πιο πρόσφατη αλλαγή στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης, µε την επαναφορά - µετά από είκοσι χρόνια - του διανοµαρχιακού επιπέδου 
και την καθιέρωση του θεσµού του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, απέδειξε, για 
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µια ακόµη φορά, την υπάρχουσα αντίφαση µεταξύ αυτών που εξαγγέλλονται και αυτών 
που υλοποιούνται από την κεντρική διοίκηση.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται εποµένως να διακρίνεται διαχρονικά από 
µια αυστηρή ιεραρχική οργάνωση, από γραφειοκρατισµό και συγκεντρωτισµό στον έλεγχο 
των δοµών και των λειτουργιών της εκπαίδευσης, στοιχεία που προσδιόρισαν τη σχέση 
του µε το κράτος, καθιστώντας το σε µεγάλο βαθµό µέσο προώθησης πολιτικών αξιών και 
συµπεριφορών, που ευνοούσαν την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και το συσχετισµό 
(Μουζέλης, 1986). 

 
2.3. Τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση  
Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση που αποτελεί µαζί τα Γενικό, Λύκειο το 

δεύτερο κύκλο της µετα-υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποβλέπει στο 
συνδυασµό της γενικής παιδείας (ν. 1566/ 1985) µε την τεχνική επαγγελµατική γνώση και 
έχει σκοπό: 

α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δηµιουργικότητας και της 
κριτικής σκέψης των µαθητών, 

β) τη µετάδοση των απαιτούµενων τεχνικών και επαγγελµατικών γνώσεων και την 
ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους, 

γ) την παροχή στους µαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση 
των σπουδών τους στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα (άρθρο 1 του ν. 3475/ 2006). 

Ο κύκλος αυτός της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτελείται από τα Επαγγελµατικά 
Λύκεια τα οποία διακρίνονται σε ηµερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν 
εργαζόµενοι µαθητές. 

Η φοίτηση στα ηµερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά τετραετής. Τα προγράµµατα 
διδασκαλίας περιλαµβάνουν µαθήµατα γενικής παιδείας, τεχνικά-επαγγελµατικά και 
εργαστηριακές ασκήσεις. 

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου και 
πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/ 1992 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄). 
Τα απολυτήρια των Επαγγελµατικών Λυκείων είναι ισότιµα µε τα απολυτήρια των Γενικών 
Λυκείων. 

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες 
οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας.  

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι µαθητές που προάγονται στη 
Β΄ τάξη των Επαγγελµατικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του 
Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. 

Σε όλες τις τάξεις της µετα-υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
τα προγράµµατα διδασκαλίας περιλαµβάνουν µαθήµατα γενικής παιδείας, τεχνικά-
επαγγελµατικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Αυτό που επιδιώκεται κατά τη διδασκαλία 
είναι η εφαρµογή των µεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής, ανάλογα µε το µάθηµα.  

Αρχική (Εισαγωγική) επαγγελµατική κατάρτιση 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αποτελεί το κύριο φορέα παροχής 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Ασκεί την εποπτεία της επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο 
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καθιερώθηκε µε το ν. 2009/1992. Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαµβάνονται: η 
οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, η τυπική πιστοποίηση της 
επαγγελµατικής κατάρτισης, η εναρµόνιση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε το 
εκπαιδευτικό σύστηµα και η εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στα πλαίσια του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε ως 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο οποίος παρέχει αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και έχει τη 
συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν 
στην χώρα µας από το 1992.  

Τα Ι.Ε.Κ. δεν εντάσσονται σε συγκεκριµένη βαθµίδα εκπαίδευσης. Υπάρχουν δηµόσια 
και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τα οποία εποπτεύονται από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ. Σήµερα λειτουργούν περίπου 132 δηµόσια ΙΕΚ και 65 ιδιωτικά ΙΕΚ σε όλη 
την Ελλάδα και οι προσφερόµενες ειδικότητες ανέρχονται γύρω στις 166. 

Οι καταρτιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν θεωρητικά, εργαστηριακά 
και µικτά µαθήµατα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα δηµόσια και 
ιδιωτικά ΙΕΚ, λαµβάνουν βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης.  

Το Υπουργείο Εργασίας αποτελεί το δεύτερο κύριο φορέα παροχής επαγγελµατικής 
κατάρτισης στη χώρα. Μέσω του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(ΟΑΕ∆), διευθύνει Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (όπως είναι οι Σχολές 
Μαθητείας), αλλά και Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΚ) που ο καθορισµός των προδιαγραφών και 
η έγκριση των προγραµµάτων τους γίνονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Σκοπός των παραπάνω κέντρων είναι η παροχή τεχνικής και επαγγελµατικής 
κατάρτισης για νέους και ενήλικες σε διάφορες τεχνικές ειδικότητες, σε παραδοσιακά ή 
σύγχρονα επαγγέλµατα, µµέσα από το σύστηµα της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης – 
µµαθητείας. Το σύστηµα µαθητείας συνδυάζει την κατάρτιση στις Σχολές Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆. µε την πρακτική άσκηση- απασχόληση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Η κεντρική 
διοίκηση του ΟΑΕ∆ Εποπτεύει όλες αυτές τις σχολές, που υπάρχουν στις περισσότερες 
Νοµαρχίες της Χώρας. Το πρόγραµµα σπουδών των Σχολών Μαθητείας συνδυάζει την 
κατάρτιση µε την πρακτική άσκηση.  

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι και άλλα Υπουργεία και φορείς, όπως π.χ. το Υπουργείο 
Γεωργίας, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) κ.ά., έχουν υπό την εποπτεία τους 
επαγγελµατικές σχολές κατάρτισης στους εξειδικευµένους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. 
(Eurydice, 2008) 

2.4. Η εκπαιδευτική µονάδα ως σύστηµα. Το εσωτερικό και εξωτερικό    
      περιβάλλον του σχολείου. 

Έννοια και περιεχόµενο του περιβάλλοντος 
Με τον όρο "σύστηµα" εννοούµε ένα σύνολο λειτουργικών στοιχείων ή υποσυστηµάτων, 

τα οποία συνδεόµενα µεταξύ τους µέσω σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 
αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Με βάση την αντίληψη αυτή 
µπορούµε να πούµε ότι εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ένα πλήθος στοιχείων (άνθρωποι, 
σχολικές µονάδες, προγράµµατα, διδακτικές µέθοδοι κ.λπ.), καθένα από τα οποία επιτελεί 
το δικό του έργο, ενώ όλα µαζί συλλειτουργούν, συνεργάζονται και αλληλεπηρεάζονται για 
την επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης. 

Το σχολείο ως ανοικτό σύστηµα δεν µπορεί να ζήσει χωρίς να ανταλλάσσει 
πληροφορίες µε το ευρύτερο σύστηµα που ανήκει. Με την έννοια αυτή το σχολείο είναι 
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υποσύνολο ενός ευρύτερου συνόλου και κάθε στοιχείο της σχολικής µονάδας (π.χ. 
µαθητές, δάσκαλοι, µέσα διδασκαλίας κ.ά.) είναι υποσύνολο αυτής. Τέτοια υποσυστήµατα 
µέσα στη σχολική µονάδα είναι οι άνθρωποι (δάσκαλοι, µαθητές) που είναι µέλη της 
σχολικής κοινότητας, τα µέσα διδασκαλίας κ.ά.. Μπορούµε, εποµένως, να δεχθούµε την 
άποψη ότι η απόδοση ενός υποσυστήµατος εξαρτάται τόσο από τα δικά του 
υποσυστήµατα όσο και από το ευρύτερο σύστηµα στο οποίο ανήκει· ότι η απόδοση ενός 
διευθυντή σχολείου αλλάζει, όταν ενταχθεί µέσα σε ένα άλλο σύστηµα εργασίας. Αλλά και 
η αποδοτικότητα ενός σχολείου µεταβάλλεται, όταν µετακινήσουµε µερικά από τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας ή όταν µεταβάλλουµε τα λοιπά στοιχεία του. Γενικά, στις περιπτώσεις 
που το ένα σχολείο έχει µεγαλύτερη ή καλύτερη απόδοση από κάποιο άλλο γειτονικό, λέµε 
συνήθως ότι λειτουργεί µε τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος. 

Στο ερώτηµα τι είναι εκείνο στο οποίο διαφέρει ο Α΄ διευθυντής σχολείου από τον Β΄ 
συνάδελφό του, που θεωρείται πιο αποδοτικός, η απάντηση εντοπίζεται στο πλαίσιο της 
άποψης ότι ο Α΄ δάσκαλος-διευθυντής δεν µπορεί να συλλάβει το νόηµα του ευρύτερου 
συνόλου, του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει. Πολλές φορές εξακολουθεί να σκέπτεται 
ως γραφειοκράτης και εξουσιαστής ή κυριαρχείται από το αίσθηµα της ευθυνοφοβίας. Αν, 
όµως, ο διευθυντής αυτός γνώριζε ότι τίποτε δεν είναι ανεξάρτητο από το περιβάλλον του, 
ότι δηλαδή ουδέποτε το µέρος συµπεριφέρεται όπως το σύνολο, όταν βρεθεί µέσα σε 
αυτό, τότε πιθανόν η απόδοση του σχολείου του να ήταν καλύτερη. Λόγω αυτής της 
σηµαντικότητας η σχολική ηγεσία πρέπει να εξετάζει το περιβάλλον του σχολείου, για να 
µπορέσει να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά του. Κρίνεται απαραίτητο, δηλαδή, να βρίσκεται 
κοντά στη σχολική πραγµατικότητα. Αλλά τι σηµαίνει ο όρος "περιβάλλον"; 

Καταρχήν, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι ο όρος "περιβάλλον", όπως και πολλοί άλλοι 
όροι της οργανωτικής επιστήµης, είναι µία έννοια που δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Κι 
αυτό γιατί υπάρχει ασυµφωνία ανάµεσα στους µελετητές της συστηµικής θεώρησης 
σχετικά µε τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον ενός κοινωνικού οργανισµού (Hoy 
and Miskel, 1996: 204). Το "περιβάλλον" ενός οργανισµού, µε την ευρύτερη έννοια του 
όρου, ορίζεται ως" οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τα όριά του…" (Robbey, 1982: 121, 
Bolman et al, 1984: 44) και "καθετί που δεν ανήκει στο σύστηµα" (Scott, 1981: 165). 
Επειδή οι ορισµοί αυτοί είναι χωρίς πρακτική σηµασία, η µελέτη του περιβάλλοντος πρέπει 
να περιοριστεί τόσο, ώστε να εξετάζονται µόνο τα στοιχεία του περιβάλλοντος εκείνα που 
βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση µε κάποιο οργανισµό. Στην περίπτωση του σχολείου δεν 
έχει σηµασία η καταγραφή όλων εκείνων των φυσικών και κοινωνικών παραγόντων που 
βρίσκονται έξω από τα όριά του, αλλά η µελέτη των περιβαλλοντικών δυνάµεων που 
επηρεάζουν µε τον α΄ ή β΄ τρόπο τη λειτουργία του. Οι βασικοί τοµείς του περιβάλλοντος 
του σχολείου θα µπορούσαν να παρουσιαστούν στο σχήµα 2. 
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        Σχήµα 2.:   Περιβάλλον του σχολείου. 

Με οδηγό το σχήµα 2. φαίνεται καθαρά πόσο µεγάλη είναι η ποικιλία των παραγόντων, 
οι οποίοι επηρεάζουν τη δοµή και τη λειτουργία του σχολείου και προσδιορίζουν την 
αποδοτικότητά του. Οι παράγοντες αυτοί ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: 

• σε εκείνους που είναι µέσα στο σχολείο, δηλαδή το εσωτερικό περιβάλλον, 
• σε εκείνους που είναι έξω από το σχολείο και έχουν άµεση σχέση µε τη λειτουργία 

του, δηλαδή το ειδικό περιβάλλον και 
• σε εκείνους που είναι έξω από το σχολείο και επηρεάζουν έµµεσα τη λειτουργία του, 

δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον. 
Φαίνεται ακόµα η περιπλοκότητα του ρόλου των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης 

και το µέγεθος της ανάγκης τους για συνεχή ενηµέρωση σε θέµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας των σχολικών µονάδων σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές. Κατά συνέπεια, 
η εκπαιδευτική διοίκηση πρέπει να εξετάζει το περιβάλλον των εκπαιδευτικών 
οργανισµών, για να µπορέσει να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά τους. Στη σχετική 
βιβλιογραφία (Thomas, 1974, Payne, 1991, Hoy and Miskel, 1996) οι συγγραφείς 
χρησιµοποιούν συνήθως τους όρους "εσωτερικό" και "εξωτερικό" περιβάλλον, για να 
υπογραµµίσουν ότι οι παράγοντες που συναντά ένας κοινωνικός οργανισµός στην πορεία 
του για την επιβίωση προέρχονται στην πραγµατικότητα από την προσπάθεια άλλων 
οργανισµών (υποσυστήµατα, υπερσυστήµατα) να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Οι 
παρεµβατικοί αυτοί παράγοντες µεταξύ των οργανισµών (συστηµάτων) εξετάζονται 
προσεκτικά στην επιστήµη του management. 

Το εσωτερικό περιβάλλον και η επίδρασή του στη λειτουργία του σχολείου 
Το εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου, όπως και κάθε οργανισµού, αποτελείται από 

συγκεκριµένους παράγοντες (στοιχεία), οι οποίοι µε τον ένα ή άλλο τρόπο επιδρούν στην 
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οργάνωση και τη λειτουργία, τη συµπεριφορά και την αποτελεσµατικότητά του. Στο σχήµα 
2.1 απεικονίζονται ενδεικτικά µερικά στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου, 
στα οποία γίνεται µια συνοπτική αναφορά. 

Η σχολική διεύθυνση. Ο διευθυντής σχολείου µπορεί να αποτελεί µια από τις 
σηµαντικότερες επιδράσεις που διαµορφώνουν το χαρακτήρα µιας σχολικής µονάδας. Η 
ηγετική δράση του διευθυντή εκφράζεται µε τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος και τη 
συστηµατική προώθηση της ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού. Για παράδειγµα, η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι παράγοντας που επιδρά αρνητικά ή θετικά στη 
λειτουργία του σχολείου. 

Η τοποθεσία. Ο τόπος εγκατάστασης του σχολείου είναι στοιχείο, το οποίο επηρεάζεται 
συχνά από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το µεταφορικό δίκτυο εξυπηρέτησης 
διδασκόντων και διδασκοµένων, τα πολιτικά και κοινωνικά πρότυπα, οι οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες της περιοχής κ.ά.. Ακόµη και το σηµείο της πόλης, στο οποίο 
λειτουργεί ένα σχολείο, είναι δυνατό να το διαφοροποιεί, γιατί όπως προαναφέραµε 
οικονοµικοί, κοινωνικοί κ.ά. παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία του. Για παράδειγµα, 
φυσικοί παράγοντες όπως είναι το κρύο, η ζέστη, οι θόρυβοι, ο κακός αύλειος χώρος κ.ά. 
επιδρούν αρνητικά στην υγεία διδασκόντων και διδασκοµένων και κατά προέκταση στην 
απόδοση των δασκάλων και των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Με απλά 
λόγια, έχει σηµασία σε τι είδους γειτονιά βρίσκεται το σχολείο, καθώς και η δηµογραφική 
σύνθεση του πληθυσµού της περιοχής αυτής. Γιατί ένα σχολείο, λογουχάρη, που βρίσκεται 
σε µια περιοχή µε τρώγλες και µε οικογένειες µεταναστών έχει προβλήµατα, τα οποία δεν 
αντιµετωπίζει ένα άλλο σχολείο που βρίσκεται σε µια καλύτερη και κοινωνικά πιο 
οµοιογενή περιοχή. 

Οι ανθρώπινοι πόροι. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές, οι οποίοι εργάζονται και φοιτούν 
αντίστοιχα σε µια σχολική µονάδα, είναι οι ανθρώπινοι πόροι της. Η σύνθεσή των δύο 
παραπάνω υποοµάδων, "εκπαιδευτικών" και "µαθητών" επηρεάζει σε πολλές περιπτώσεις 
τη λειτουργία της σχολικής µονάδας. Προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, 
όπως η ηλικία, το φύλο, τα φυσικά χαρακτηριστικά, οι φιλοδοξίες, η ειδικότητα κ.ά. 
επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους και κατά προέκταση προκαλούν προβλήµατα στη λήψη 
συλλογικών αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, για παράδειγµα, στα δηµοτικά 
σχολεία επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την απόφαση καταµερισµού του εξωδιδακτικού 
έργου µεταξύ των διδασκόντων. Η εθνικότητα των µαθητών είναι ένας άλλος σηµαντικός 
παράγοντας που διαφοροποιεί τη σύνθεση του µαθητικού δυναµικού προσθέτοντας και 
άλλα προβλήµατα στο σχολείο - προβλήµατα που δηµιουργούνται από χαρακτηριστικά 
(π.χ. γλώσσα, θρησκεία, έθιµα κ.ά.) των µεταναστών. 

Τα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας. Ένα σχολείο, για να λειτουργήσει καλά 
χρειάζεται µεταξύ των άλλων και µέσα διδασκαλίας, τα οποία βοηθούν τους διδάσκοντες 
στην εκτέλεση των διδακτικών τους καθηκόντων. Η φύση του µαθήµατος και η διάθεση της 
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής επηρεάζουν σηµαντικά την ποιότητα της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης. Βέβαια, δεν αρκεί η ύπαρξη των οπτικοακουστικών µέσων, 
αλλά χρειάζεται και η κατάλληλη κατάρτιση των διδασκόντων στη χρήση και τη συντήρηση 
αυτών των µέσων διδασκαλίας. 

Η οργανικότητα του σχολείου. Το µέγεθος ενός σχολείου, που ως γνωστόν είναι 
συνάρτηση του µαθητικού πληθυσµού, επηρεάζει το διευθυντή του στην άσκηση των 
διοικητικών του καθηκόντων. Κι αυτό γιατί όσο µεγαλώνει η οργανικότητα του σχολείου, 
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τόσο πιο απρόσωπες θα είναι οι διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής και τόσο µεγαλύτερα 
θα είναι τα προβλήµατα του συντονιστικού έργου. 

Το εξωτερικό περιβάλλον και η επίδρασή του στη λειτουργία του σχολείου 
Το εξωτερικό περιβάλλον ενός σχολικού οργανισµού αποτελείται από παράγοντες 

(όπως οι οικονοµικές, κοινωνικές κ.λπ. τάσεις και συνθήκες), που είναι έξω απ’ αυτόν και 
επηρεάζουν τη διοίκηση και τη λειτουργία του (Daft, 1989: 45). Οι εξωτερικές 
περιβαλλοντικές δυνάµεις ενός σχολείου µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 
το γενικό και ειδικό περιβάλλον. 

Το γενικό περιβάλλον 
Το γενικό περιβάλλον µιας σχολικής µονάδας περιλαµβάνει κυρίως τις ευρύτερες 

κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές, οικονοµικές και πολιτιστικές περιβαλλοντικές δυνάµεις 
που την επηρεάζουν έµµεσα, η σχέση τους όµως και η πιθανότητα επιρροής δεν είναι 
εντελώς αποσαφηνισµένη για τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Όπως φαίνεται στο σχήµα 
2.1 οι γενικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι ασκούν αποφασιστική επίδραση 
στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς είναι και οι παρακάτω (Bennett, 1974, Ρήγας, 1992, 
Ζαβλανός, 1998): 

Κοινωνικοί παράγοντες. Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον φαίνεται να επιδρά στο 
σχολείο µε διαφορετικούς τρόπους. Κάθε κοινωνία έχει τις δικές της ηθικές αξίες, τις δικές 
της συνήθειες και τις δικές της πεποιθήσεις. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τα σχολεία που 
λειτουργούν, την εκπαίδευση που τα σχολεία επιχειρούν να προσφέρουν, τους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και τους µαθητές που φοιτούν. Αυτό αποδεικνύεται από τα 
διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα των άλλων χωρών και από όσες ιστορικές αλλαγές 
πραγµατοποιήθηκαν στην εκπαίδευση. Οι κανόνες, οι συνήθειες και οι πεποιθήσεις µιας 
κοινωνίας θα επηρεάσουν τον τρόπο, µε τον οποίο οι δάσκαλοι αντιµετωπίζουν τα παιδιά, 
τις προσδοκίες που έχουν απ’ αυτά και τις γνώσεις και τις αξίες που τα παιδιά αναµένεται 
να αποκτήσουν. Συνεπώς, τα προγράµµατα σπουδών επηρεάζονται από την κουλτούρα 
κάθε κοινωνίας, όπως άλλωστε και οι διδακτικές µέθοδοι και η αξιολόγηση των µαθητών. 

Οι αντιδράσεις των παιδιών προς τους δασκάλους τους και τα µαθήµατά τους 
επηρεάζονται από πολιτισµικές παραµέτρους. Οι κοινωνικοί παράγοντες καθορίζουν τις 
αντιδράσεις των παιδιών στο σχολείο µε διάφορους τρόπους. Η ετοιµότητα ενός παιδιού 
να µάθει εξαρτάται από παράγοντες, όπως η κοινωνική του τάξη, η εργασία των γονιών 
του και η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς του. 

Συµπερασµατικά, οι σχολικοί οργανισµοί δέχονται την επίδραση του κοινωνικού 
περιβάλλοντος και βρίσκονται σε άµεση σύνδεση µε τη ζωή της κοινωνίας. Η πνευµατική 
ανάπτυξη των παιδιών, εποµένως, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κοινωνική 
πραγµατικότητα µέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο. 

Πολιτικοί/ νοµικοί παράγοντες. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα 
λειτουργεί σε ένα συγκεκριµένο εθνικό πολιτικό σύστηµα και η εκπαιδευτική πολιτική 
χαράσσεται συνήθως από τον υπουργό παιδείας, έστω και αν το άτοµο αυτό πιθανότατα 
να έχει πολύ µικρή σχέση µε την εκπαίδευση πριν από την τοποθέτηση του στη θέση του 
υπουργού. 

Ένας τρόπος µε τον οποίο οι πολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν τους σχολικούς 
οργανισµούς είναι η εκπαιδευτική νοµοθεσία, την οποία καλούνται να εφαρµόσουν τα 
Ηγετικά Στελέχη της Εκπαίδευσης Η.Σ.Ε. σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Πραγµατικά, η 
νοµοθεσία ασκεί µια σηµαντική επίδραση στο έργο των διοικητικών οργάνων της 
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εκπαίδευσης. Ανάµεσα στις δραστηριότητες επηρεασµού µπορούµε να αναφέρουµε 
ενδεικτικά τις πρακτικές πρόσληψης και επιµόρφωσης του διδακτικού προσωπικού της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τον τρόπο εισαγωγής των µαθητών στα 
ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών στελεχών 
της σχολικής εκπαίδευσης κ.ά.. Ακόµη, µέσω των νοµοθετικών ρυθµίσεων επιδιώκεται 
υποθετικά τουλάχιστον η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην πράξη, όµως, οι 
συνεχείς και άνευ µεθοδικότητας εκπαιδευτικές αλλαγές οδηγούν µάλλον σε αντίθετα 
αποτελέσµατα. 

Οικονοµικοί παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, όπως και όλοι οι κοινωνικοί 
οργανισµοί, επηρεάζονται έντονα από τις γενικές οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας, αφού 
η επιβίωσή τους και η εύρυθµη λειτουργία τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους 
οικονοµικούς πόρους που διαθέτει η κεντρική εκπαιδευτική διοίκηση, δηλαδή το υπουργείο 
Παιδείας. Η ποιότητα, εποµένως, της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα νέα κυρίως άτοµα 
επηρεάζεται από τις πιστώσεις του κράτους για την παιδεία (Brooks and Saiti, 2003). 
Παράλληλα, αν λάβουµε υπόψη µας ότι η εκπαίδευση συµβάλλει σηµαντικά στην 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε την 
άποψη ότι η ανάπτυξη µιας χώρας είναι συνάρτηση του εκπαιδευτικού της συστήµατος. 
∆ηλαδή, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ του σχολείου και του οικονοµικού περιβάλλοντος. 

Πολιτιστικοί παράγοντες. Ένας από τους βασικούς συντελεστές ανάπτυξης του 
σχολικού συστήµατος µιας χώρας είναι και η πολιτιστική υποδοµή της. Κι αυτό γιατί η 
εκπαίδευση εµπλουτίζεται από τις πολιτιστικές προσφορές και αποκτά τη δύναµη, για να 
ανταποκριθεί στη γενικότερη προσπάθεια πολιτιστικής ανάπτυξης του λαού της χώρας 
αυτής. Αλλά και το πολιτιστικό κλίµα δέχεται την επίδραση του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
αφού µέσω της εκπαίδευσης δεν επιδιώκεται µόνο η διατήρηση των παραδοσιακών 
πολιτιστικών στοιχείων µιας κοινωνίας, αλλά επέρχεται και η προσαρµογή στην εκάστοτε 
πολιτιστική πραγµατικότητα. Η κουλτούρα, για παράδειγµα, µιας κοινωνίας επηρεάζει το 
είδος των δασκάλων, τη συµπεριφορά τους µεταξύ τους, καθώς επίσης και τη 
συµπεριφορά τους µε τους µαθητές τους. Με τη σειρά της η συµπεριφορά των δασκάλων 
θα επηρεάσει τις αντιλήψεις των µαθητών σχετικά µε το πώς είναι οι ενήλικες. Οι δάσκαλοι 
δεν είναι τα µόνα ενήλικα πρότυπα που έχουν οι µαθητές, αποτελούν, ωστόσο, µια 
σηµαντική οµάδα. Αφού τα παιδιά µαθαίνουν την ενήλικη συµπεριφορά παρατηρώντας 
ενήλικες, ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρονται οι δάσκαλοι διαµορφώνει τον τρόπο µε 
τον οποίο οι µαθητές τους θα συµπεριφέρονται, όταν ενηλικιωθούν. Βέβαια, οι γονείς 
αποτελούν επίσης ενήλικα πρότυπα και η οικογένεια είναι ίσως η πιο σηµαντική 
"περιβαλλοντική" επιρροή σε ό,τι αφορά τα παιδιά. 

Τεχνολογικοί παράγοντες. Η σύγχρονη τεχνολογία είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός 
περιβαλλοντικός παράγοντας που επιβάλλει τη ριζική αναδιάρθρωση της υλικοτεχνικής 
υποδοµής του σχολείου. Ως "τεχνολογία" νοείται η συστηµατική εφαρµογή της 
επιστηµονικής ή της οργανωµένης γνώσης οποιουδήποτε άλλου είδους στις πρακτικές 
εργασίες (Dubrin, 1998: 48). Σε ό,τι αφορά την επίδραση της τεχνολογίας στο χώρο της 
εκπαίδευσης, µπορούµε να πούµε ότι το σύνολο και η αξία των µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια ενός σύγχρονου σχολείου αποτελούν καλό παράδειγµα. 
Συγκεκριµένα, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) και του διαδικτύου στη διδασκαλία "…διαµορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο, σύµφωνα 
µε τη νέα επιστηµονική αντίληψη για µια διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας µε την 
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εµπλοκή διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων…" (Καράµηνας, 2006: 203). Το ίδιο ισχύει 
και για την προµήθεια σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας, τα οποία 
αποτελούν µια από τις βασικότερες προϋποθέσεις αναβάθµισης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (Τριλιανός, 2000). 

Το ειδικό περιβάλλον 
Το ειδικό περιβάλλον ενός σχολείου περιλαµβάνει κοινωνικές οµάδες και οργανισµούς 

που έχουν άµεση σχέση µε τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Με βάση το σχήµα 2.1 οι 
ειδικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως οι σύλλογοι γονέων, οι οµοσπονδίες των 
εκπαιδευτικών, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα Ιδρύµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κ.ά., έχουν άµεση επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το σχολείο πρέπει να διατηρεί σχέσεις µε τους γονείς των 
µαθητών. Ωστόσο, το είδος αυτών των σχέσεων µπορεί να διαφέρει κατά πολύ σε 
διαφορετικές περιπτώσεις. Η επαφή µε τους γονείς µπορεί να περιορίζεται σε συναντήσεις, 
όπου συζητείται η πρόοδος του µαθητή ή η µελλοντική του πορεία στο σχολείο. Ενδέχεται 
να υπάρχουν απογεύµατα ή µέρες κατά τις οποίες οι γονείς ενθαρρύνονται να 
επισκεφτούν το σχολείο, να συναντήσουν το προσωπικό, να συζητήσουν για τη δουλειά 
που γίνεται στο σχολείο και για την πρόοδο και τις προοπτικές των παιδιών τους. Μερικά 
σχολεία έχουν συλλόγους γονέων, οι οποίοι επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό το σχολείο. 
Αυτό εξαρτάται από την αντιµετώπιση που τους επιφυλάσσει η σχολική κοινότητα. Αν το 
σχολείο είναι εχθρικό σε τέτοιους συλλόγους, τότε η επίδραση αυτών των συλλόγων θα 
είναι µικρή και οι συναντήσεις τους δε θα σχετίζονται µε τη δουλειά του σχολείου. Άλλα 
σχολεία χρησιµοποιούν αυτούς τους συλλόγους, για να πληροφορήσουν τους γονείς 
σχετικά µε όσα η σχολική µονάδα επιχειρεί να κάνει ή να αλλάξει, προσπαθώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να κερδίσει την υποστήριξη των γονέων. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και 
για τις σχέσεις του σχολείου µε τους λοιπούς ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, που 
ενδεικτικά αναφέρονται στο σχήµα 2. 

Επιγραµµατικά, το γενικό περιβάλλον είναι το ίδιο για όλους τους σχολικούς 
οργανισµούς, εντούτοις το ειδικό περιβάλλον ποικίλλει από σχολείο σε σχολείο. Σύµφωνα 
µε την ανάλυση που προήγηθηκε, η διαφοροποίηση αυτή µπορεί πρωτίστως να αποδοθεί 
στον τρόπο µε τον οποίο η σχολική διεύθυνση ασκεί τα επικοινωνιακά καθήκοντά της. 

Συνεργασία του σχολείου µε την κοινωνία 
Μετά από αυτή τη σύντοµη παρουσίαση µπορεί να συµπεράνει κανείς πως το σχολείο 

ως ανοικτό σύστηµα βρίσκεται σε αµφίδροµη σχέση µε το περιβάλλον του, δηλαδή το 
κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονοµικό, τεχνολογικό και πολιτικό σύστηµα µέσα στο οποίο 
υπάρχει. Αυτό σηµαίνει ότι το σχολείο πρέπει να προσαρµόζεται στα εκάστοτε 
περιβαλλοντικά δεδοµένα, αφού η δοµή, οι σκοποί και η λειτουργία του εξαρτώνται από τις 
παραπάνω περιβαλλοντικές δυνάµεις. Η πολιτική, για παράδειγµα, κάθε κυβέρνησης για 
αποκέντρωση ή συγκέντρωση της εξουσίας επηρεάζει τη διοικητική δοµή του σχολικού 
συστήµατος. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, η 
οποία διαµορφώνει τους σκοπούς των σχολικών οργανισµών. 

Στη χώρα µας, όπου το σύστηµα της διοίκησης της εκπαίδευσης είναι συγκεντρωτικό, η 
επίδραση της πολιτικής βούλησης στη διαµόρφωση των σκοπών του σχολείου είναι 
µεγάλη. Κι αυτό γιατί το πολιτικό περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας επηρεασµού τόσο 
των σκοπών του σχολείου (µέσω αναλυτικών προγραµµάτων και σχολικών βιβλίων) όσο 
και της λειτουργίας των σχολικών µονάδων (µέσω των διαθέσιµων πιστώσεων). 
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Επιπρόσθετα, η εξάρτηση του ελληνικού σχολείου από την πολιτική βούληση είναι 
ισχυρότατη, εφόσον η χρηµατοδότηση και η λειτουργία του δηµόσιου σχολείου γίνεται από 
κονδύλια που διατίθενται αποκλειστικά από την κεντρική εξουσία. 

Τέλος, οι λειτουργικές σχέσεις του ελληνικού σχολείου µε τις Υπηρεσίες Στήριξης της 
Εκπαίδευσης σε νοµαρχιακό (π.χ. Γραφεία Εκπαίδευσης) και εθνικό (π.χ. ΥΠΕΠΘ) 
επίπεδο µας δυσκολεύουν να "δούµε" το σχολείο ως οργανισµό µε τη στενή έννοια του 
όρου. Το ελληνικό σχολείο συνδέεται τόσο στενά µε αυτές τις διοικητικές "περιβαλλοντικές" 
δυνάµεις, ώστε είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε πού τελειώνει ο (σχολικός) οργανισµός και 
πού ξεκινάει το περιβάλλον του. Αντίθετα, σε αποκεντρωµένα εκπαιδευτικά συστήµατα η 
πολιτική, οι διαδικασίες και οι στόχοι αποφασίζονται µέσα στα σχολεία (Υφαντή, 2004) από 
τα µέλη της σχολικής κοινότητας, τους γονείς, µέλη της τοπικής κοινωνίας κ.ά.. Βέβαια, 
αυτό δε σηµαίνει πως τα σχολεία αυτά δε λαµβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικές 
επιδράσεις όπως οι νόµοι, οι οικονοµικοί πόροι κ.ά.. Ωστόσο, κάποια θέµατα πολιτικής και 
διαδικασιών µπορεί να αποφασίζονται από τους σχολικούς οργανισµούς. 

Πέρα από το βαθµό εξάρτησης που µπορεί να ασκηθεί στο σχολείο από τον πολιτικό 
παράγοντα, η σχολική διοίκηση ως πράξη, για να είναι αποτελεσµατική, δεν πρέπει να 
ασχολείται µόνο µε την εφαρµογή κανόνων δικαίου, αλλά οφείλει να επεκτείνεται και σε 
θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε το εσωτερικό (π.χ. επικοινωνία, συγκρούσεις, κλίµα 
σχολείου κ.ά. ) και το εξωτερικό (π.χ. σχέσεις σχολείου - οικογένειας, ΟΤΑ κ.ά.) 
περιβάλλον του σχολείου και τα οποία πολλές φορές επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την 
εύρυθµη και τελεσφόρα λειτουργία της σχολικής µονάδας. Όπως σωστά παρατηρεί ο Ι. 
Πυργιωτάκης (2001), ένας βασικός λόγος για τον οποίο το ελληνικό σχολείο "δεν κατάφερε 
να εδραιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας όσο του αρµόζει ανάγεται στο γεγονός ότι δεν 
ανέλαβε πρωτοβουλίες, για να βγει προς την κοινωνία και να δηλώσει την εκεί παρουσία 
του. Πολύ συχνά βέβαια οι διευθυντές και οι σύλλογοι δασκάλων συνεργάζονται αρµονικά 
και παραγωγικά µε τους εκπροσώπους των γονέων και αυτό έχει αποδώσει καρπούς. Σε 
πολλές περιπτώσεις οργανώθηκαν επίσης γιορτές στο σχολείο µε τη συνεργασία των 
γονέων και αυτό άφησε πολύ θετική εικόνα που διαδόθηκε στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό 
ήταν ένα θετικό βήµα. Όµως δεν επαρκεί…" (σ. 4). Για το λόγο αυτό πρέπει οι διευθυντές 
σχολικών µονάδων: 

• Να αναζητούν τρόπους εξεύρεσης υλικών πόρων. Πιο συγκεκριµένα, αν δεχτούµε τη 
γνωστή θεωρία "του ανθρώπινου κεφαλαίου" (Schultz, 1972), ότι δηλαδή 
µεσοπρόθεσµα οι επενδύσεις στην εκπαίδευση αποφέρουν τη µέγιστη οικονοµική και 
κοινωνική απόδοση, τότε η αύξηση των πόρων για την εκπαίδευση µέσω της 
Πολιτείας είτε της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι ανάγκη επιτακτική. Εξάλλου, δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι σήµερα η χώρα µας (που διαθέτει το 3,5% του ΑΕΠ4) είναι στον 

                                                 
4 Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αναφέρεται µόνο σ’ εκείνο το προϊόν που πραγµατικά παράγεται και 

κερδίζεται σ’ ένα χρόνο από κατοίκους µιας χώρας ή µεταβιβάζεται σ’ αυτούς. Για το ΑΕΠ ισχύει η σχέση: 

ΑΕΠ = Εθνικό Προϊόν + Απόσβεση 
Ως "απόσβεση" νοείται η φθορά που προκαλείται στο πάγιο υλικό κεφάλαιο (εγκαταστάσεις, µηχανήµατα) κατά 
την παραγωγή του προϊόντος. Για να έχουµε το καθαρό εθνικό προϊόν, αφαιρούµε την απόσβεση κεφαλαίου, το 
ποσό δηλαδή του αποθέµατος της οικονοµίας που αναλώνεται στη διάρκεια του χρόνου και είναι ίσο περίπου µε 
το 10% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και στους λογαριασµούς του εθνικού εισοδήµατος αποκαλείται 
ανάλωση πάγιου κεφαλαίου. Επειδή η απόσβεση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα κόστος παραγωγής του 
προϊόντος της οικονοµίας, η αφαίρεσή της από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν δείχνει το καθαρό αποτέλεσµα της 
οικονοµικής δραστηριότητας. ∆εδοµένου, λοιπόν, αυτού του γεγονότος, οι οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι αποτελεί 
καλύτερο µέτρο οικονοµικής ευηµερίας (Σαΐτη, 2000: 30-31). 
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πυθµένα των αναπτυξιακών διαδικασιών σε σύγκριση µε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ισπανία, για παράδειγµα, (που διαθέτει το 5,0% του 
ΑΕΠ) αναπτύσσεται µε γρηγορότερους ρυθµούς. Μπροστά σε µια τέτοια κατάσταση 
το σχολείο πρέπει να αναπτύξει τη λειτουργία του Marketing5 µέσω ενός 
προγράµµατος ενηµέρωσης των γονέων και όλων των φορέων της τοπικής 
κοινωνίας που ανήκει το ίδιο, τόσο για την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων 
όσο και για την ανεύρεση άλλων πηγών χρηµατοδότησης. 

• Να συζητούν διεξοδικά τα λειτουργικά προβλήµατα του σχολείου µε τα µέλη των 
Σχολικών Επιτροπών και στη συνέχεια να απαιτούν την απόδοση ολόκληρων και 
έγκαιρα όλων των πιστώσεων που αναλογούν στα σχολεία τους και να εξετάζουν την 
εξεύρεση άλλων πόρων εσόδων. 

• Να ακούουν προσεκτικά τους γονείς που τους επισκέπτονται στο σχολείο, να 
καλλιεργούν γόνιµες σχέσεις µαζί τους, αφού η συχνότητα και η ποιότητα των 
σχέσεων σχολείου και οικογένειας επηρεάζει σηµαντικά το κλίµα της σχολικής 
µονάδας και µέσω αυτού επιδρά θετικά στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία 
του (Stevens and Sanches, 1999: 125). Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη ξεκάθαρου 
νοµοθετικού πλαισίου για το ρόλο του Συλλόγου των Γονέων και οι διαφορετικές 
απόψεις που έχουν γονείς και δάσκαλοι για το θεσµό αυτό γίνονται συχνά αιτία 
προστριβών οδηγώντας σε αρνητικά για το σχολείο αποτελέσµατα. 

• Να προσπαθούν να εµπνέουν στο διδακτικό προσωπικό θετική στάση απέναντι στην 
επίσκεψη στους Σχολικούς Συµβούλους τονίζοντας τις ευκαιρίες και τα οφέλη που 
προσφέρει αυτή και καταπολεµώντας έτσι το φυσιολογικό αίσθηµα της απειλής και το 
φόβο της ανεπάρκειας. 

• Να καλούν στα σχολεία τους ειδικούς, για να κάνουν οµιλίες στους µαθητές (π.χ. 
γιατροί δίνουν διάλεξη για τα ναρκωτικά ή για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση) ή να 
οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πανεπιστήµια και εργοστάσια. Οµάδες 
µαθητών µπορεί να οργανώσουν επισκέψεις σε νοσοκοµεία ή να καταστρώσουν 
σχέδια για να βοηθήσουν τους ηλικιωµένους. Σύλλογοι παλιών µαθητών µπορεί να 
ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν σχέσεις µε το σχολείο για λόγους διατήρησης της 
παράδοσης ή συναισθηµατικούς ή για άλλους λόγους, όπως δωρεές, 
χρηµατοδοτήσεις κτλ.. 

• Να κανονίζουν, τέλος, συναντήσεις µεταξύ του προσωπικού γειτονικών σχολείων, 
ειδικά στις περιπτώσεις που τα σχολεία συνδέονται µε κάποιο τρόπο, όπως στην 
περίπτωση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων κ.ά.. 

Συµπερασµατικά, το σχολείο δεν είναι, αλλά κι ούτε µπορεί να είναι, κλειστό σύστηµα. 
Τα όριά του χρειάζεται να µην είναι στεγανά, εφόσον θέλει να ευηµερεί και να 
ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Στόχος της σχολικής διεύθυνσης και των 
µελών της σχολικής κοινότητας πρέπει να είναι η αγάπη στην εργασία µε όλους τους 
φορείς της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τις περιπτώσεις που ενδεικτικά προαναφέραµε 
αλλά και σε πολλές άλλες σχολικές δηµιουργικές δραστηριότητες θα µπορούσαµε να 
µιλάµε για σύγχρονο και ανοικτό ελληνικό 
                                                 

5 Κατά µια άποψη (Kotler et al, 1991: 38) το Marketing ορίζεται ως "η ανάλυση, ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και ο 
έλεγχος επιµελώς σχεδιασµένων προγραµµάτων και προσφορών για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση 
ωφέλιµων σχέσεων συναλλαγής - ανταλλαγής µε την αγορά - στόχος, προς την επίτευξη των αντικειµενικών 
σκοπών του οργανισµού". 
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2.5. Σχολικό Κλίµα 

Από την καθηµερινή εµπειρία επιβεβαιώνεται ότι συχνά ένας κοινωνικός οργανισµός 
παρουσιάζει µια γενική ατµόσφαιρα, που καθορίζει τις αντιδράσεις των µελών του προς αυτόν 
ως σύνολο. Πραγµατικά, όσοι έχουν εργαστεί σε διαφορετικούς οργανισµούς, δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς, εύκολα έχουν διαπιστώσει ότι σε καθέναν από αυτούς επικρατεί διαφορετική 
ατµόσφαιρα ή διαφορετικό κλίµα εργασίας, το οποίο µπορεί να είναι ευχάριστο και δηµιουργικό 
ή καταθλιπτικό και απωθητικό. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο A. Halpin (1966: 31), σε κάποιο 
εκπαιδευτήριο µπορεί να δει κανείς τους δασκάλους και το διευθυντή να εργάζονται αρµονικά 
και µε ευχαρίστηση µεταδίδοντας τη διάθεση αυτή στους µαθητές. Σε ένα άλλο, όµως, 
εκπαιδευτήριο µπορεί να δει κανείς κλίµα δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών που επηρεάζει 
αρνητικά τη διάθεση των µαθητών, ενώ σε ένα τρίτο εκπαιδευτήριο πιθανό να επικρατεί µια 
ψεύτικη "τελετουργία". Με βάση την παρατήρηση αυτή θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει 
ότι το κλίµα δίνει σε µια σχολική µονάδα την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της, αυτό που τη 
διαφοροποιεί από άλλες σχολικές µονάδες, έστω κι αν είναι καθ’ όλα τα άλλα όµοιες. Όπως έχει 
λεχθεί από τους Hoy και Miskel (1987: 226), το σχολικό κλίµα µπορεί να εκληφθεί ως "η 
προσωπικότητα του σχολείου", δηλαδή η προσωπικότητα στο άτοµο είναι ό,τι το κλίµα στην 
οργάνωση. 

Κατά µια άποψη (Ζαβλανός, 1999: 314) το κλίµα ενός συγκεκριµένου σχολείου διαµορφώνεται 
από τις αντιληπτικές όψεις των µελών του, δηλαδή είναι εκείνο που πιστεύουν ότι είναι οι 
δάσκαλοι, οι µαθητές και ο διευθυντής του σχολείου και όχι αναγκαστικά αυτό που είναι στην 
πραγµατικότητα. Προφανώς, οι αντιληπτικές αυτές όψεις των µελών της σχολικής κοινότητας 
προκύπτουν από τα ερεθίσµατα, τα οποία προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον του 
σχολείου. Έτσι, για παράδειγµα, αν οι εκπαιδευτικοί µιας σχολικής µονάδας νοµίζουν ότι το 
κλίµα είναι αυταρχικό, επόµενο είναι τα άτοµα αυτά να ενεργούν ανάλογα µε τη διαµορφούµενη 
εντύπωση, ανεξάρτητα αν ο διευθυντής της µονάδας αυτής κατέβαλλε κάθε προσπάθεια για τη 
δηµιουργία ενός ευχάριστου και δηµιουργικού κλίµατος εργασίας. 

Στο κλίµα του οργανισµού η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει πολλές ονοµασίες, όπως 
ατµόσφαιρα, κουλτούρα, ήθος κ.ά., οι οποίες µπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι 
διαφορετικοί ερευνητές έχουν δώσει διαφορετικές ερµηνείες για την έννοια του κλίµατος ενός 
οργανισµού. Σε ό,τι αφορά το "κλίµα" των σχολικών µονάδων µερικοί συγγραφείς ορίζουν αυτό 
ως "την ατµόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε εκπαιδευτήριο, σχετίζεται άµεσα µε τα άτοµα που 
εµπλέκονται σε αυτό και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων" 
(Sergiovanni and Starratt, 1998: 177). Κατά µια άλλη άποψη, το σχολικό κλίµα "αντικατοπτρίζει 
τη συµπεριφορά των µαθητών µε τον ίδιο τρόπο που η συµπεριφορά αυτή επηρεάζεται από το 
κλίµα µέσα στην τάξη" (Oliva, 1993: 227). Υπάρχουν πάλι συγγραφείς που θεωρούν το σχολικό 
κλίµα ως µια διαρκή ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η οποία βιώνεται από µαθητές και 
δασκάλους, επηρεάζει τη συµπεριφορά τους και βασίζεται στις συλλογικές αντιλήψεις που αυτοί 
(µαθητές και δάσκαλοι) σχηµατίζουν για τη συµπεριφορά στο σχολείο τους (Hoy and Miskel, 
1996: 141). 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η αντίληψη των 
ατόµων (µαθητών, δασκάλων, διευθυντή) που κινούνται µέσα σε µια σχολική µονάδα είναι 
συνυφασµένη µε το κλίµα της µονάδας αυτής. Το κλίµα, δηλαδή, ενός σχολείου είναι εκείνο που 
πιστεύουν ότι είναι τα µέλη του και όχι απαραίτητα αυτό που πράγµατι είναι. Ή, όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τους H. Beare, B. Candwell and R. Millikan (1989: 172), το 
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σχολικό κλίµα "καθορίζεται από την κοινωνική και φαινοµενολογική µοναδικότητα µιας 
συγκεκριµένης κοινότητας, η οποία περιλαµβάνει αόρατα συµβολικά στοιχεία". Πρόκειται για 
ένα ευδιάκριτο χαρακτηριστικό µείγµα περιβαλλοντικών συνθηκών (όπως ο τύπος και το 
µέγεθος του σχολείου κ.ά.), αξιών, ενδιαφερόντων, προσδοκιών και ορισµένων ατοµικών 
χαρακτηριστικών όλων όσων εµπλέκονται, που διαφοροποιεί ένα σχολείο από κάποιο άλλο. 
Η σηµαντικότητα του σχολικού κλίµατος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού σχολείου 
είναι και το ευνοϊκό κλίµα. Μπορούµε, εποµένως, να υποστηρίξουµε ότι υπάρχει σχέση 
ανάµεσα στο κλίµα εργασίας και στην αποδοτικότητα του σχολείου. Πραγµατικά, η 
αποτελεσµατική λειτουργία µιας σχολικής µονάδας, όπως και κάθε οργανισµού, διευκολύνεται 
όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία µεταξύ διευθυντή και διδακτικού προσωπικού, καλή 
επικοινωνία των διδασκόντων µε τους µαθητές τους, και φυσικά ο παράγοντας ικανοποίησης 
των ατοµικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις 
ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας αποκτούν βαρύνουσα σηµασία και επηρεάζουν 
θετικά τη λειτουργία του σχολείου. 

Αντίθετα, το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίµα αποπνέει αίσθηση φθοράς και απογοήτευσης, 
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εργασίας που προσφέρει ο εκπαιδευτικός και, κατά 
συνέπεια, ελαχιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας. 

Από τη συνοπτική αυτή ανάλυση γίνεται σαφές ότι η πραγµατική και δυναµική ισχύ του 
κλίµατος δηµιουργεί µέσα στα σχολεία ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήµατα, τα οποία 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και κατ’ επέκταση την επίδοση των µαθητών. Έτσι, σε όσα σχολεία επικρατεί 
ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή πνεύµα συναδελφικότητας µεταξύ του προσωπικού και 
καλή συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων και υπάρχει αποσαφηνισµένο 
πρόγραµµα δράσης λειτουργούν αποτελεσµατικά (Μυλωνά, 2005). 
Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίµα 
Όπως αναφέραµε πιο πάνω, το κλίµα είναι η προσωπικότητα της σχολικής οργάνωσης, η οποία 
κι αυτή διαπλάθεται, επηρεάζεται από τη δοµή και όλα τα (υπο)συστήµατα της οργάνωσης. Τα 
(υπο)συστήµατα ή οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίµα του σχολείου, όπως και κάθε 
οργανισµού, είναι σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία οι εξής: 

Η δοµή. Υποστηρίζεται ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός τυποποίησης της εργασίας που 
ανατίθεται από έναν οργανισµό σε κάθε άτοµο ξεχωριστά, τόσο πιο αυστηρό και απειλητικό 
γίνεται το κλίµα εργασίας. Απεναντίας, όταν στον εργαζόµενο παρέχεται ατοµική αυτονοµία και 
ελευθερία βούλησης, δηλαδή δεν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για τον εκπαιδευτικό, και η 
διοίκηση επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις ανάγκες του, τότε το εργασιακό περιβάλλον είναι πιο 
ευνοϊκό για τον εργαζόµενο (Payne and Pheysey, 1972). 
Το µέγεθος. Για τον C. Handy (1981) το µέγεθος του οργανισµού, άρα και της σχολικής 
µονάδας, αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει το κλίµα αυτού. Επιπλεόν, 
σχετική µελέτη για το σχολικό κλίµα έδειξε ότι στις µικρές σχολικές µονάδες επικρατεί πιο 
ανοικτό κλίµα σε σύγκριση µε τα µεγάλα σχολεία (George and Bishop, 1972). 
Το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εξωτερικό περιβάλλον (οικονοµικό, 
τεχνολογικό κ.ά.) επιδρά κατά δυναµικό τρόπο στη δοµή και το κλίµα του σχολείου. 
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Οι ατοµικές διαφορές των ανθρώπων. Ως γνωστό το σχολείο αποτελείται από άτοµα µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το γένος, η ηλικία, η µόρφωση, τα χρόνια υπηρεσίας, 
οι φιλοδοξίες κ.ά.. Συνεπώς, οι ψυχικές διαθέσεις των ατόµων αυτών µέσα στο σχολείο επιδρούν 
πάνω στο κλίµα που επικρατεί. ∆ηλαδή, οι ψυχικές επιθυµίες των εκπαιδευτικών και οι 
επιδιώξεις διαµορφώνουν και το σχολικό κλίµα. Έτσι, κάθε διάσταση µεταξύ των διαθέσεων 
των δασκάλων/ καθηγητών και του κλίµατος σηµαίνει µη ικανοποίηση του διδακτικού 
προσωπικού και πτώση του ηθικού του. 

Εν κατακλείδι, το κλίµα του σχολείου επηρεάζεται τόσο από την πολυπλοκότητα της 
οργανωτικής δοµής και τον τρόπο άσκησης της σχολικής ηγεσίας όσο και από τις ανάγκες, τους 
στόχους και τις επιδιώξεις του διδακτικού προσωπικού. 
Κατηγορίες του σχολικού κλίµατος 
Από τη σχετική βιβλιογραφία γίνεται φανερό ότι οι ερευνητές µελετούν και περιγράφουν το 
σχολικό κλίµα µε διάφορους τρόπους, µε συνέπεια να υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τους ως προς 
τις διαστάσεις που καθορίζουν το κλίµα µιας σχολικής µονάδας (Ζαβλανός, 1990, 1999, 
Μιχόπουλος, 1998). Για παράδειγµα, στη γνωστή έρευνα των Halpin and Croft (1963) σχετικά 
µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό και τη µέτρηση του κλίµατος εργασίας στα σχολεία της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επιχειρήθηκε, µέσω ενός ερωτηµατολογίου, η εξακρίβωση των 
διαστάσεων εκείνων που "αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ διδασκόντων αλλά και 
µεταξύ αυτών και του διευθυντή του σχολείου" (Πρβλ. Μιχόπουλος, 1998: 170, τόµ. I). Με 
βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, οι Halpin and Croft διακρίνουν έξι κατηγορίες 
σχολικού κλίµατος (Πρβλ. Μιχόπουλος, 1998: 171-173, τόµ. I), που είναι οι εξής: 

Το ανοικτό κλίµα. Η µορφή αυτή κλίµατος διακρίνεται για τις στενές συνεργατικές σχέσεις 
µεταξύ του διευθυντή σχολείου και του διδακτικού προσωπικού. Κατά την άσκηση της εξουσίας 
υπάρχει ειλικρινής συνεργασία µεταξύ διοικούντος και διοικούµενων και η εργασιακή 
συµπεριφορά διαµορφώνεται ελεύθερα ως µια µορφή αυθεντικότητας. 
Το αυτόνοµο κλίµα. Ως αυτόνοµο κλίµα χαρακτηρίζεται εκείνο στο οποίο ο διευθυντής σχολείου 
ασκεί µικρό έλεγχο στα µέλη της σχολικής κοινότητας. Η διατήρηση του υψηλού οµαδικού 
πνεύµατος απορρέει περισσότερο από την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των µελών του 
σχολείου και λιγότερο από την εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων. 
Το ελεγχόµενο κλίµα. Η µορφή αυτή κλίµατος διακρίνεται για τον προσανατολισµό του 
αποκλειστικά στην εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ δίνεται σχετικά λίγη προσοχή στη 
συµπεριφορά που έχει ως στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των µελών του 
σχολείου. 
Το οικείο κλίµα. Σε ένα σχολείο στο οποίο κυριαρχούν οι φιλικές σχέσεις, τα µέλη του 
ικανοποιούν τις κοινωνικές τους ανάγκες, αλλά δίνουν λίγο ενδιαφέρον στον κοινωνικό έλεγχο 
σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Το πατερναλιστικό κλίµα. Ως πατερναλιστικό κλίµα χαρακτηρίζεται εκείνο, στο οποίο ο 
διευθυντής σχολείου εµφανίζει τις σχολικές δραστηριότητες ως αποτέλεσµα της προσωπικής του 
στάσης. Σ’ ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον υπάρχει µικρή ικανοποίηση των κοινωνικών 
αναγκών σε σχέση µε την εκτέλεση του καθήκοντος. Επιπρόσθετα, παρατηρείται έλλειψη του 
οµαδικού πνεύµατος στα µέλη του σχολείου. 
Το κλειστό κλίµα είναι ακριβώς το αντίθετο του ανοικτού κλίµατος και συνεπώς χαρακτηρίζεται 
για το χαµηλό βαθµό οµαδικού πνεύµατος και τις ψυχρές, τυπικές εργασιακές σχέσεις µεταξύ 
των µελών της σχολικής κοινότητας. 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλες µέθοδοι που ερευνούν το σχολικό 
κλίµα µε σηµαντικότερη ίσως εκείνη, οι οποίοι  πρoσπαθούν να εντοπίσουν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση που υφίσταται ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάµεσα στο διευθυντή 
σχολείου και τους υφισταµένους του. Βέβαια, υπάρχουν και έρευνες, στις οποίες εντοπίστηκαν 
και άλλες διαστάσεις του σχολικού κλίµατος που επεκτείνονται από την κατηγορία του 
ανθρώπινου (όπου επικρατεί η δηµοκρατική ατµόσφαιρα στο σχολείο) στην κατηγορία του 
κηδεµονικού κλίµατος, όπου επικρατεί αυστηρός έλεγχος της συµπεριφοράς των µαθητών. 

Όλα τα παραπάνω υπαγορεύουν µια πλέον προσεκτική αντιµετώπιση του θέµατος διαµόρφωσης 
ευνοϊκού κλίµατος εργασίας από τους διευθυντές σχολικών µονάδων, αφού το σχολικό κλίµα 
επηρεάζει την ποιότητα των εργασιών και την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών λειτουργών 
(Menon and Christou, 2002). Για το λόγο αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο να γίνεται από τους 
διευθυντές πριν από τον προγραµµατισµό και την κατανοµή του διδακτικού και εξωδιδακτικού 
έργου στους εκπαιδευτικούς, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, προσεκτική αποτύπωση του 
κλίµατος που επικρατεί στα σχολεία τους και κατόπιν να προβαίνουν σε συγκεκριµένες 
προτάσεις για την πραγµατοποίηση των προγραµµάτων του σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ∆ιοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού 

3.1. Έννοια και περιεχόµενο του όρου "∆ιοίκηση Προσωπικού" 
Με τον όρο ∆ιοίκηση Προσωπικού εννοούµε την λειτουργία εκείνη του διοικητικού έργου 

η οποία εφαρµόζει και εποπτεύει τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διοίκηση και 
την ανάπτυξη των εργαζόµενων σε µια οργάνωση. Σε αυτό το πλαίσιο το κάθε µέλος του 
προσωπικού αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και η ορθή αντιµετώπισή του γίνεται απαραίτητη 
προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία του οργανισµού (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 
2003).  

Σήµερα στη σχετική βιβλιογραφία αντί για τον όρο “∆ιοίκηση Προσωπικού”  γίνεται 
εναλλακτικά χρήση και του όρου “∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων”. Στους µελετητές φαίνεται 
να υπάρχει µια διάσταση απόψεων κυρίως για τη φιλοσοφία που διέπει τους όρους αυτούς 
και λιγότερο για το εννοιολογικό τους περιεχόµενο.  

Έτσι η ∆ιοίκηση Προσωπικού φαίνεται να ασχολείται περισσότερο µε τη εξελικτική 
διαδικασία του εργαζόµενου σε έναν οργανισµό από την στιγµή δηλαδή που θα 
προσληφθεί µέχρι την αποχώρησή του από αυτόν. Για το λόγο αυτό µελετά τις διαδικασίες 
επιλογής του, την εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή του επιµόρφωση, τις αµοιβές και τις 
γενικότερες παροχές που του προσφέρονται. Επιπρόσθετα µεριµνά για συνεχείς επαφές 
του εργαζόµενου µε τη  διοίκηση και καλλιεργεί την ιδέα της εργασιακής ειρήνης. ¨Ένα 
ακόµα χαρακτηριστικό της ∆ιοίκησης Προσωπικού αποτελεί το ότι θεωρεί το οργανωσιακό 
περιβάλλον του οργανισµού δεδοµένο και για να πετύχει τους στόχους του επιλέγει την 
προσαρµογή των λειτουργιών του  και όχι την αλλαγή τους.      

Από την άλλη πλευρά η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων δίνοντας και αυτή έµφαση στη 
σχέση του εργαζόµενου µε τον οργανισµό και την εργασία του µέσα σ’ αυτόν δεν αρκείται 
στην απλή προσαρµογή των διαδικασιών της οργάνωσης για να πετύχει την καλύτερη 
δυνατή αξιοποίησή του. Αντίθετα αναλαµβάνει πιο ενεργό ρόλο για να διαµορφώσει τις 
συνθήκες εκείνες ώστε ο οργανισµός να µπορέσει να υποκινήσει και να αξιοποιήσει στο 
έπακρο το προσωπικό του. Για το λόγο αυτό κάνει χρήση τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού που επηρεάζουν την κουλτούρα, τη δοµή και γενικότερα την φιλοσοφία της 
ανώτατης ηγεσίας του οργανισµού, συµβάλλοντας έτσι σε αλλαγές που τον εναρµονίζουν 
µε το περιβάλλον και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτό (Παπαλεξανδρή & 
Μπουραντάς, 2003). 

Για πρακτικούς λόγους και για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτουµε 
το ακόλουθο σχήµα. 
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       Σχήµα 3. ∆ιοίκηση Προσωπικού και ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
           Πηγή: Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, ∆. 2003, σελ. 29 
 
Στην Ελλάδα εκτός από τους δύο αυτούς όρους (∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και 

∆ιοίκηση Προσωπικού) χρησιµοποιείται εναλλακτικά και ο όρος ∆ιοίκηση Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Οι υποστηρικτές του όρου αυτού θεωρούν ότι η λέξη “πόρος” έχει να κάνει 
περισσότερο µε την υλικοτεχνική υποδοµή και όχι µε τους εργαζόµενους µιας οργάνωσης 
στους οποίους αναφέρεται ο αγγλική λέξη resources και την οποία δύο αυτές λέξεις 
προσπαθούν να αποδώσουν στα ελληνικά. Από τη σχετική βιβλιογραφία πάντως φαίνεται 
ότι όλοι οι όροι µπορούν να γίνουν αποδεκτή και να χρησιµοποιηθούν στην κατάλληλη 
περίπτωση.     
 

3.2. Κατηγορίες προσωπικού στην εκπαίδευση 
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανήκουν στο 

σώµα των δηµοσίων πολιτικών - διοικητικών υπαλλήλων και εφαρµόζονται γι’ αυτούς οι 
διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα, εκτός από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τους 
δηµοσίους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους, όπως είναι π.χ. οι διατάξεις των άρθρων 12-17 
του ν. 1566/ 85 (Α΄ 167) για θέµατα υπηρεσιακής τους κατάστασης και µεταβολών. 

Συνεπώς, το νοµικό καθεστώς των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, καταρχήν διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1566/85, καθώς και από άλλες 
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σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις. Σε περίπτωση όµως που θέµατα 
υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δεν προβλέπονται από τις ανωτέρω ειδικές 
διατάξεις, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26, τ. Α΄) Υπαλληλικού 
Κώδικα. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 1566/ 1985 και τα άρθρα 3 και 6 του ν. 2470/ 1997: 
• Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των 

νηπιαγωγών ΠΕ κατηγορίας και οι βαθµοί του κλάδου αυτού διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ 
θέσεις. 

• Οι θέσεις όλων των βαθµών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθµός του (της) 
νηπιαγωγού ορίζεται ο βαθµός Γ΄ και µισθολογικό κλιµάκιο (µ.κ.) το 18ο. 

• Ο (η) νηπιαγωγός για να προαχθεί από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄, απαιτείται διετής 
υπηρεσία, ενώ από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία. 

• Για το διορισµό του (της) νηπιαγωγού απαιτείται πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος 
ΑΕΙ, κατεύθυνσης νηπιαγωγών ή πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή πτυχίο των τµηµάτων 
εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες ή 
αναγνωρισµένο ειδικό δίπλωµα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών 
νηπιαγωγού ξένου πανεπιστηµίου ή ειδικού Ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου 
ή εξατάξιου γυµνασίου. Σηµειώνουµε ότι τα προσόντα διορισµού ενός (µιας) νηπιαγωγού, 
που η ισχύουσα νοµοθεσία απαιτεί σήµερα, είναι: (α) να κατέχει αποκλειστικά πτυχίο 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ΑΕΙ, κατεύθυνσης νηπιαγωγών της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο 
οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής και (β) να έχει υποστεί επιτυχείς εξετάσεις στο 
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. 

Εκπαιδευτικό προσωπικό των δηµοτικών σχολείων 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 16 του ν. 1566/ 1985, το άρθρο 34 του ν. 2190/ 1994, το 

άρθρο 3 του ν. 2470/ 1997 και τα π.δ.: 394/ 1992, 329/ 1993, 262/ 1994, 143/ 1995 και 
315/ 1995: 

• Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δηµοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων 
ΠΕ κατηγορίας και οι βαθµοί του κλάδου αυτού διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ θέσεις. 

• Οι θέσεις όλων των βαθµών είναι οργανικά ενιαίες και ως εισαγωγικός βαθµός του 
δασκάλου ορίζεται ο Γ΄ και µισθολογικό κλιµάκιο το 18ο. 

• Για την προαγωγή του δασκάλου από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ απαιτείται διετής 
υπηρεσία και από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία. 

• Τα προσόντα διορισµού ενός δασκάλου είναι: (α) να κατέχει πτυχίο Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ΑΕΙ, κατεύθυνσης δασκάλου ή Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή του Ιεροδιδασκαλείου 
Βελλάς Ιωαννίνων ή της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιµο πτυχίο 
σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου και (β) να έχει 
υποστεί επιτυχείς εξετάσεις στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. 

• Τέλος, στο εκπαιδευτικό προσωπικό των δηµοτικών σχολείων διακρίνουµε επίσης 
και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως είναι: (α) ο κλάδος εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας, (β) ο κλάδος εκπαιδευτικών Φυσικής 
Αγωγής και (γ) ο κλάδος εκπαιδευτικών Μουσικής. Για την προαγωγή και τα προσόντα 
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διορισµού των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται στην 
επόµενη ενότητα για τους συναδέλφους τους στα γυµνάσια και λύκεια της χώρας (ν. 1566/ 
85, άρθρο 14). 

Εκπαιδευτικό προσωπικό των γυµνασίων και λυκείων 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 14 του ν. 1566/ 

85) ανήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες: 
Κατηγορία ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ 1 Θεολόγων 
Κλάδος ΠΕ 2 Φιλολόγων 
Κλάδος ΠΕ 3 Μαθηµατικών 
Κλάδος ΠΕ 4 Φυσικών 
Κλάδος ΠΕ 5 Γαλλικής Γλώσσας 
Κλάδος ΠΕ 6 Αγγλικής Γλώσσας 
Κλάδος ΠΕ 7 Γερµανικής Γλώσσας 
Κλάδος ΠΕ 8 Καλλιτεχνικών µαθηµάτων 
Κλάδος ΠΕ 9 Οικονοµολόγων 
Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων 
Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής 
Κλάδος ΠΕ 12 Μηχανικών 
Κλάδος ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 
Κλάδος ΠΕ 14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής και    
                        Γεωπονίας 
Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονοµίας 
Κλάδος ΠΕ 16 Μουσικής 
Κλάδος ΠΕ 17 Τεχνολόγων 
Κλάδος ΠΕ 18 Πτυχιούχων λοιπών τµηµάτων Τ.Ε.Ι. 
Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής 
Κατηγορία ΤΕ 
Κλάδος ΤΕ 1 Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τµήµατος τεχνικών και επαγγελµατικών 

λυκείων) 
Κλάδος ΤΕ 20 Πληροφορικής 

Κατηγορία ∆Ε 
Κλάδος ∆Ε 1 Πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελµατικών ή τεχνικών και 

επαγγελµατικών σχολών 
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Οι βαθµοί του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και 
Γ΄. Οι θέσεις όλων των βαθµών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. 
Εισαγωγικός βαθµός ορίζεται ο βαθµός Γ΄ του καθηγητή ΠΕ ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων 
και Μ.Κ. το 18ο, ενώ του καθηγητή ΤΕ το Μ.Κ. είναι το 22ο. 

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ κατηγορίας στο βαθµό Β΄ 
απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθµό Α΄ εξαετής 
υπηρεσία στο βαθµό Β΄. 

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ 1 στο βαθµό Β΄ απαιτείται 
τετραετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία 
στο βαθµό Β΄. 

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ∆Ε 1 στο βαθµό Β΄ απαιτείται 
εννεαετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθµό Α΄ οκταετής υπηρεσία 
στο βαθµό Β΄. 

Τα προσόντα διορισµού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι ανάλογα µε τους κλάδους που αναφέραµε πιο πάνω. Ο υποψήφιος 
καθηγητής του κλάδου ΠΕ 1 Θεολόγων, για παράδειγµα, απαιτείται σήµερα: (α) να κατέχει 
πτυχίο Θεολογικού ή Ποιµαντικού Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης κ.ο.κ. (Ν. 1566/ 1985, άρθρο 14) και (β) να υποστεί επιτυχείς εξετάσεις του ΑΣΕΠ. 

Στελέχωση σχολικών µονάδων 
Στο άρθρο 53 του ν. 2721/ 99 ορίζεται ότι «οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπάγονται στις 
διατάξεις του ν. 2683/ 99 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ και άλλες διατάξεις" (Α΄ 19), µε την 
επιφύλαξη των ρυθµίσεων των περιπτώσεων που ακολουθούν και µε εξαίρεση τα θέµατα 
που ρυθµίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις …». Επίσης, στο άρθρο 2 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ) (ν. 2683/ 1999) ορίζεται ότι «1. Στις διατάξεις του παρόντος 
Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγµατική ή νοµοθετική πρόβλεψη, 
διέπονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις…». 

Από την παράθεση των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί των δύο 
πρώτων βαθµίδων εκπαίδευσης «ανήκουν στο σώµα των δηµοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων και εφαρµόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα, εκτός από τις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν τους δηµοσίους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους, όπως είναι 
π.χ. οι διατάξεις των άρθρων 12-17 του ν. 1566/ 85 (Α΄ 167) για θέµατα υπηρεσιακής τους 
κατάστασης και µεταβολών». 

Με τον όρο "δηµόσιοι υπάλληλοι" εννοούµε "τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στο δηµόσιο νοµικό πρόσωπο του κράτους, διότι συνδέονται προς 
αυτό µε µία ειδική νοµική σχέση που έχει συναφθεί προαιρετικά, συνεπάγεται ιεραρχική 
εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη και διέπεται αποκλειστικά η εν µέρει από ειδικούς κανόνες 
του διοικητικού δικαίου" (Σπηλιωτόπουλος 1999: 17-18). Με βάση τη θεώρηση αυτή τα 
στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του δηµοσίου υπαλλήλου είναι τα εξής: 

▪ Ο δηµόσιος υπάλληλος, που είναι έµµεσο όργανο του κράτους, του οποίου την 
έννοια εξετάσαµε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, 
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▪ η προαιρετική σχέση, δηλαδή δεν υποχρεώνεται κάποιος να γίνει δηµόσιος 
υπάλληλος, 

▪ η ειδική νοµική σχέση, που συνδέει το δηµόσιο υπάλληλο µε το κράτος και η οποία 
τον διακρίνει από τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα 
δηµόσια νοµικά πρόσωπα, όπως είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ΑΕΙ, 
ΙΚΑ κ.ά., 

▪ η πειθαρχική σχέση, δηλαδή ο δηµόσιος υπάλληλος είναι υπεύθυνος στους ιεραρχικά 
ανωτέρους του, και 

▪ η έµµισθη σχέση, δηλαδή στο δηµόσιο υπάλληλο καταβάλλεται µισθός. Πρέπει εδώ 
να αναφέρουµε ότι η λήψη µισθού δε συνιστά αναγκαίο στοιχείο της έννοιας του 
δηµοσίου υπαλλήλου, αφού υπάρχουν περιπτώσεις (π.χ. άµισθοι πρόξενοι, 
πλοηγοί), στους οποίους δε χορηγείται µισθός (ΣτΕ 573/ 1960). 

Οι δηµόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες όπως είναι οι 
εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι µόνιµοι και µε θητεία 
υπάλληλοι κ.ά. (Σαΐτης 2000: 310-313), ενώ για να διοριστεί ένα άτοµο σε δηµόσια 
υπηρεσία πρέπει, βάσει του άρθρου 103 του ισχύοντος Συντάγµατος και της σχετικής 
νοµοθεσίας, να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις6 (Σαΐτης 2000: 313-315, Πουλής 2001: 
135-140). 

                                                 
6 Καταρχήν πρέπει: 

▪ να είναι νοµοθετηµένη η θέση, δηλαδή η θέση, η οποία ιδρύεται είτε από το νόµο είτε µε κανονιστική πράξη 
στηριζόµενη σε ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση, πρέπει να είναι κενή και να υπάρχει σχετική πίστωση, και 

▪ να έχει τα νόµιµα προσόντα, δηλαδή ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ορισµένα προσόντα (που ορίζει ο νόµος) 
κατά το χρόνο του διορισµού (Σπηλιωτόπουλος κ.ά. 1999). 

Περαιτέρω, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει µια σειρά από προσόντα που διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 
Γενικά προσόντα. 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 
Η Ιθαγένεια. Τόσο στο άρθρο 4 (παράγραφος 4) του ισχύοντος Συντάγµατος όσο και στο άρθρο 4 του Υ.Κ. ορίζεται 

ότι µόνο οι Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Συνεπώς, για να διοριστεί κάποιος δηµόσιος 
υπάλληλος απαιτείται η ύπαρξη σ’ αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, δηλαδή του νοµικού εκείνου θεσµού, ο οποίος 
συνδέει τον πολίτη µε το κράτος (Παναγόπουλος 1988). Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι οι πολίτες των κρατων-µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση της παραγράφου 
4, του άρθρου 48, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς σε ειδικό νόµο. Έτσι, µε 
το ν. 2431/ 1996 επιτρέπεται να διορίζονται οι υπήκοοι των άλλων κρατών-µελών της ΕΕ ως τακτικοί δηµόσιοι (ή νπδδ) 
υπάλληλοι στους τοµείς: 

▪ της δηµόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων 
▪ της δηµόσιας υγείας γενικά 
▪ της έρευνας σε δηµόσιους φορείς, για µη στρατιωτικούς σκοπούς 
▪ των δηµοσίων ή ΟΤΑ επιχειρήσεων, Εταιριών, Οργανισµών και Ιδρυµάτων. 
Τέλος, ο διορισµός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται υπό τις 

προϋποθέσεις και κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τους Έλληνες πολίτες, µε 
εξαίρεση την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Η ηλικία. Η ηλικία προσδιορίζεται από ένα ανώτατο και κατώτατο όριο για την εισαγωγή σε µια δηµόσια υπηρεσία. 
Έτσι, κανείς δε διορίζεται υπάλληλος προτού συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και µετά την συµπλήρωση του 
35ου έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΥΚ, το οποίο στη συνέχεια καθιερώνει και ορισµένες εξαιρέσεις. Στις εξαιρέσεις 
αυτές εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι µπορούν να 
διοριστούν και µετά το 35ο έτος της ηλικίας τους. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή τουλάχιστον 
υπηρεσία στο δηµόσιο ή νπδδ ή στην ιδιωτική εκπαίδευση µπορούν, µε την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 
του ν. 1566/ 1985, να διοριστούν µέχρι της συµπλήρωσης του 50ου έτους της ηλικίας τους. 
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Η πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση 
Την ευθύνη για τη στελέχωση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει, λόγω συγκεντρωτισµού, η κεντρική διοίκηση, η οποία 
ανάλογα µε τις ανάγκες τις οποίες εκτιµά, ανάλογα µε την πολιτική της στην εκπαίδευση, 
προβαίνει σε προσλήψεις διδακτικού προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα, το νέο καθεστώς, 
που διαµορφώθηκε µε την ψήφιση των νόµων 2525/ 97 και 2725/ 99 και την έκδοση του 
προεδρικού διατάγµατος 144/ 1997 και της υπουργικής απόφασης Φ. 361.1/ 11/ 153/ ∆1/ 
21-3-97, ΦΕΚ 242, τ. Β΄, για τους διορισµούς των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει ως εξής: 

Τακτικό προσωπικό 
Οι διορισµοί εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνονται 

κατά ένα ποσοστό των πληρούµενων οργανικών θέσεων από τους εγγεγραµµένους στους 
πίνακες διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο από 
τους µετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισµό. Έτσι, στο ισχύον σύστηµα διορισµού τακτικού 
προσωπικού µπορούµε να διακρίνουµε, βάσει του άρθρου 7 του ν. 3027/ 2002 (ΦΕΚ 152, 
τ. Α΄), δύο κατηγορίες (περιπτώσεις) πρόσληψης διδακτικού προσωπικού: «…αα) σε 
ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά 
βαθµολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραµµένοι στον πίνακα 
αναπληρωτών του άρθρου 138 του ν. 2725/ 1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους. Αν δεν 
υπάρχουν υποψήφιοι για διορισµό στην κατηγορία αα΄, οι κενές θέσεις πληρούνται, µέχρι 
να εξαντληθούν, µε διορισµό υποψηφίων της κατηγορίας ββ΄». 

Περίπτωση του γραπτού διαγωνισµού. Στην προκειµένη περίπτωση το ΑΣΕΠ 
προκηρύσσει και διενεργεί, ανά διετία, διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων 
εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά κλάδο 
και ειδικότητες που ισχύει για µία διετία. Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

                                                                                                                                                                  
Το ήθος. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΥΚ δεν µπορεί να διοριστεί υπάλληλος εκείνος ο οποίος π.χ. έχει στερηθεί τα 

πολιτικά δικαιώµατα ή έχει παραπεµφεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή κ.ά., δηλαδή δεν έχει το προσήκον σε δηµόσιο υπάλληλο ήθος. Ως "ήθος" για τον 
Καθηγητή Ε. Σπηλιωτόπουλο, νοείται "η διάθεση του προσώπου να συµπεριφέρεται κατά τρόπο σύννοµο και αξιοπρεπή 
τόσο στην κοινωνία όσο και στην υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απόψεις που επικρατούν γενικά στην ελληνική κοινωνία…" 
(Πρβλ. Πουλής 1999: 155). 

Η υγεία. Η υγεία είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΥΚ, βασική προϋπόθεση διορισµού σε θέση δηµόσιου 
υπαλλήλου, η έλλειψη της οποίας κωλύει το διορισµό του υποψήφιου σε θέση του δηµόσιου τοµέα. Στην έννοια της 
υγείας περιλαµβάνεται τόσο η σωµατική όσο και η ψυχική υγεία και γενικά αρτιµέλεια. 

Ειδικά προσόντα. 
Τα ειδικά προσόντα ορίζονται κάθε φορά από τους νόµους. Αυτά είναι ανάλογα µε τις θέσεις και τις υπηρεσίες που 

πρόκειται να υπηρετήσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται τα απολυτήρια σπουδών, τα πτυχία, η 
επιτυχής αποφοίτηση από ειδικές σχολές κ.λπ. 

Σηµειώνουµε, τέλος, ότι τα προσόντα αυτά τόσον τα γενικά όσο και τα ειδικά πρέπει να τα έχει ο υπάλληλος κατά το 
χρόνο του διαγωνισµού και κατά το χρόνο του διορισµού, πλην του ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να έχει ο υπάλληλος 
κατά το χρόνο του διαγωνισµού (άρθρο 6 του ΥΚ). 

Κωλύµατα διορισµού. 
Ας σηµειώσουµε ότι όταν πρόκειται για άρρενα υποψήφιο, απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό του είναι η 

εγγραφή στα µητρώα αρρένων και η προηγούµενη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόµιµη απαλλαγή απ’ 
αυτή (άρθρο 5 του ΥΚ). Επίσης, δεν µπορούν να διοριστούν δηµόσιοι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι τελούν υπό 
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, οι ανυπότακτοι καθώς και εκείνοι που εµπίπτουν σε κωλύµατα που αναφέρονται στα 
άρθρα 4-10 του ΥΚ. 
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Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα 
γνωστικά αντικείµενα που εξετάζονται κατά το διαγωνισµό, καθώς και η ύλη αυτών κατά 
ειδικότητες. 

∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι οι έχοντες τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/ 
1985, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας, που χορηγείται 
από τα ΑΕΙ, ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/ 
1985. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί, χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής 
Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και 
Νηπιαγωγών και των Τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
και Κοινωνικών Σπουδών των ΑΕΙ ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της 
Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και της 
Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ της 
ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/ 1985 και 
έχοντες διδακτορικό δίπλωµα στις επιστήµες της Αγωγής. 

Οι επιτυχόντες στο διαγωνισµό κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους σε 
πίνακες επιτυχίας, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τους 
πίνακες αυτούς γίνονται οι διορισµοί στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και µε βάση τις δηλούµενες 
προτιµήσεις τους. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθµός σε κάθε µάθηµα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της προβλεπόµενης ανώτατης βαθµολογίας. 

Περίπτωση του πίνακα αναπληρωτών. Για όποιους από τους υποψήφιους 
εκπαιδευτικούς υπηρετούν ως αναπληρωτές, το άρθρο 138 του ν. 2725/ 1999 (ΦΕΚ 121, 
τ. Α΄), ορίζει ότι: 

Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν. 1566/ 1985 µέχρι την 
31-12-1997, που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι στα 
δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του προαναφερθέντος νόµου, καθώς και όσοι έχουν υπηρετήσει 
µε την ιδιότητα σε τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης (ΤΑ∆) εφόσον έχουν συµπληρώσει 
προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) µηνών µέχρι την 30-601998 µε πλήρες 
εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή µε µειωµένο ωράριο µε αναγωγή στο υποχρεωτικό 
εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων µε σειρά που 
εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την 30-6-1998. Σε 
περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας εντάσσονται µε βάση τη σειρά εγγραφής τους στους 
οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/ 1985. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του νόµου 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τις αρµόδιες διευθύνσεις προσωπικού 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κυρώνεται από τον υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Κατά τους διορισµούς του έτους 2003 και εφεξής οι περιλαµβανόµενοι στον πίνακα, 
εφόσον στο µεταξύ δεν έχουν διοριστεί σε µόνιµες θέσεις εκπαιδευτικών ή δεν έχουν 
διαγραφεί, διορίζονται µε τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα σε κενές οργανικές 
θέσεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά που ορίζονται µε απόφαση του υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά 
κλάδο. 
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∆ιαδικασία στελέχωσης. Σύµφωνα µε το π.δ. 144/ 1997 (ΦΕΚ 127, τ. Α΄) ο υπουργός 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι τέλους Μαΐου κάθε σχολικού έτους 
γνωστοποιεί στον ηµερήσιο τύπο και στα λοιπά µέσα µαζικής ενηµέρωσης τις περιοχές 
κατά κλάδο και ειδικότητα, όπου θα γίνουν διορισµοί εκπαιδευτικών στη δηµόσια 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και καλεί τους ενδιαφερόµενους να 
υποβάλουν σχετική δήλωση. Στην πιο πάνω ανακοίνωση ορίζονται οι καταληκτικές 
ηµεροµηνίες εγγραφής στους πίνακες διοριστέων για την πρόσκληση των 
ενδιαφεροµένων, που µπορούν να διαφοροποιούνται για τους διορισµούς σε δυσπρόσιτα 
σχολεία. 

Στην ίδια ανακοίνωση τάσσεται προθεσµία υποβολής των δηλώσεων στις αρµόδιες, 
κατά περίπτωση, διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

Μετά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής η δήλωση δεν επιτρέπεται να ανακληθεί ή να 
τροποποιηθεί. Μαζί µε τις δηλώσεις και µέσα στην ορισµένη προθεσµία οι υποψήφιοι 
επιτρέπεται να υποβάλουν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Οι εκπαιδευτικοί διορίζονται µε βάση τη δήλωση προτίµησης και τη σειρά εγγραφής 
τους στους πίνακες διοριστέων α) κατά περιοχές και τίθενται στη διάθεση του οικείου 
περιφερειακού συµβουλίου και β) στα δυσπρόσιτα σχολεία µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1143/ 1981. 

Οι διορισµοί του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνονται µε απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
γνωστοποιείται στους διορισµένους µε σχετική ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο. 
Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται οι διοριζόµενοι να προσέλθουν εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, για να ορκιστούν και για να αναλάβουν υπηρεσία 
προσκοµίζοντας τα από το νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 

Όσοι παραλείπονται από τους διορισµούς είτε διότι δεν υπέβαλαν δήλωση προτίµησης, 
είτε διότι στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που δήλωσαν ότι επιθυµούν να διοριστούν, 
διορίστηκαν άλλοι υποψήφιοι, που προηγούνται στους πίνακες διοριστέων, διατηρούν τη 
σειρά τους για επόµενους διορισµούς. 

Όσοι διορίζονται και δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία, καθώς επίσης όσοι αναλαµβάνουν 
υπηρεσία, αλλά παραιτούνται µέσα σ’ ένα χρόνο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του διορισµού τους, διαγράφονται από τους 
πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους 
πίνακες, αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ηµεροµηνία. Οι πτυχιούχοι 
Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και Σχολών Νηπιαγωγών που υπάγονται στην ανωτέρω 
περίπτωση δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 12 και 13, του ν. 1566/ 1985. 

Τοποθέτηση νεοδιοριζοµένων. Οι διοριζόµενοι τοποθετούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2 
του π.δ. 144/ 1997 προσωρινά σε σχολικές µονάδες της περιοχής διορισµού µε απόφαση 
των προϊσταµένων των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του 
οικείου περιφερειακού συµβουλίου (άρθρο 46, παράγραφος 6, ν. 2413/ 1996). Για το 
σκοπό αυτό οι προϊστάµενοι των διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των 
σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίµησης 
προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισµού. 
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Πρόσληψη αναπληρωτών 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/ 1985 προβλέπεται ότι αν για 

οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς επίσης αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των 
σχολείων, που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται 
µε αίτησή τους προσωρινοί αναπληρωτές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. 

Η πρόσληψη των αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών διενεργείται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2525/ 1997, που έχει ως εξής: 

"Από το σχολικό έτος 1998-1999 προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι 
εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, από τους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισµό και µη διοριζόµενους σε 
οργανικές θέσεις. Από το έτος 2003, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και 
ωροµισθίων εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες των επιτυχόντων στο 
διαγωνισµό υποψήφιων εκπαιδευτικών". 

Κάθε χρόνο εκδίδεται εγκύκλιος από το ΥΠΕΠΘ που αναφέρει την προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Ειδικά οι υποψήφιοι των οποίων ο ή η σύζυγος διορίζεται ως µόνιµος εκπαιδευτικός, 
µπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν αίτηση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη 
γνωστοποίηση του διορισµού του (της) συζύγου στην ίδια διεύθυνση κατά παρέκκλιση του 
περιορισµού του αριθµού των τεσσάρων ή επτά διευθύνσεων κατά περίπτωση. 

Μαζί µε την αίτηση οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
όπως είναι το πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού µητρώου κ.ά. 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3027/ 2002 για την πρόσληψη 
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής, καταργούνται οι 
πίνακες των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2942/ 2001 και, πέραν 
του πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/ 1999, ο οποίος προηγείται, συντάσσεται, για κάθε 
έτος, ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο 
κατατάσσονται κατά σειρά όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 1 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 

Εισαγωγική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού, είτε µε τη µέθοδο του γραπτού διαγωνισµού 

είτε µε τον πίνακα αναπληρωτών, δε συνεπάγεται ότι µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις 
απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Η εισαγωγική επιµόρφωση, εποµένως, των 
νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών είναι µια ανάγκη επιτακτική. 

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγική επιµόρφωση που παρέχεται σήµερα στους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο π.δ. 45/ 1999 
µεταξύ των άλλων ορίζονται και τα εξής: 

Όλοι οι διοριζόµενοι σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και οι προσλαµβανόµενοι σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών, 
υποχρεούνται, πριν από την ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων τους, να 
παρακολουθήσουν πρόγραµµα εισαγωγικής επιµόρφωσης, το οποίο διεξάγεται σε τρεις 
φάσεις ως εξής: 
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• Φοίτηση δύο εβδοµάδων, πριν από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού 
έτους, που αποβλέπει στην ενηµέρωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για θέµατα 
που έχουν σχέση µε το σχολείο, τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία 
γενικότερα. 

• Άσκηση στη συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία µε την υποστήριξη του 
αρµοδίου σχολικού συµβούλου σε συνεργασία µε έµπειρους εκπαιδευτικούς, για την 
επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ορίζονται 
από τον οικείο σχολικό σύµβουλο σε συνεργασία µε τους διευθυντές σχολείων από 
τους υπηρετούντες στο ίδιο ή γειτονικά σχολεία. 

• Φοίτηση µιας εβδοµάδας κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουνίου κάθε 
έτους, στην οποία συζητούνται τα προκύψαντα προβλήµατα κατά τη διεξαγωγή της 
διδακτικής εργασίας και µελετώνται τρόποι καλύτερης αντιµετώπισής τους. 

Για τους διοριζόµενους ή προσλαµβανόµενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν 
εκπαιδευτική πείρα ενός τουλάχιστον διδακτικού έτους, εφαρµόζεται µόνο η πρώτη φάση 
της εισαγωγικής επιµόρφωσης. Οι διοριζόµενοι που αναλαµβάνουν υπηρεσία µετά την 
έναρξη των µαθηµάτων, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται 
µετά την ίδια ηµεροµηνία, παρακολουθούν ταχύρυθµο επιµορφωτικό σεµινάριο, αντί της 
πρώτης φάσης της εισαγωγικής επιµόρφωσης, διάρκειας δέκα περίπου ηµερών σε χρόνο 
εκτός του διδακτικού τους έργου. 

Το παραπάνω πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε κάθε Περιφερειακό Επιµορφωτικό 
Κέντρο (ΠΕΚ) είτε στην έδρα αυτού είτε και σε άλλες πόλεις της περιοχής του ΠΕΚ, όπως 
ορίζεται µε απόφαση του συντονιστικού συµβουλίου αυτού. 

Το πρόγραµµα εισαγωγικής επιµόρφωσης καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του ΠΙ και εκτείνεται σε εκατό 
(100) τουλάχιστον διδακτικές ώρες κατά την αρχική και τελική εφαρµογή του. 

Κριτική θεώρηση 
Ύστερα από αυτά που προηγήθηκαν στην παρούσα ενότητα, προβάλλει το εξής 

ερώτηµα: Σε ποιο βαθµό το σύστηµα στελέχωσης των σχολικών µονάδων της χώρας µας 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για ποιότητα στην εκπαίδευση; 

Καταρχήν η διαδικασία της στελέχωσης σχολικών µονάδων της χώρας µας, σε αντίθεση 
µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αγγλία (Bell et al 1996), δε 
συνοδεύεται από την ανάλυση εργασίας, η οποία περιέχει δύο βασικά στοιχεία: την 
περιγραφή εργασίας (job description), που αναφέρεται στο σαφή διαχωρισµό ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων κάθε θέσης εργασίας και την προδιαγραφή θέσης εργασίας (job 
specification), που διευκολύνει την επιλογή του καλύτερου ατόµου. Έτσι, για παράδειγµα, 
οι εκπαιδευτικοί της δηµοτικής εκπαίδευσης που ανήκουν στον κλάδο δασκάλων 
επιλέγονται µε κοινά κριτήρια, έστω και αν υπάρχει µεταξύ ολιγοθέσιων και πολυθέσιων 
σχολείων σηµαντική διαφοροποίηση ως προς το εύρος των διδακτικών και εξωδιδακτικών 
καθηκόντων τους. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν λάβουµε υπόψη µας ότι: 
(α) στα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ της χώρας δεν 
προβλέπεται ειδική κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν σε ολιγοθέσια 
και ειδικότερα σε µονοθέσια σχολεία και (β) το 36% του συνόλου των δηµοτικών σχολείων 
είναι ολιγοθέσια. 

Η αποτίµηση της παρούσας κατάστασης σε διδακτικό προσωπικό δεν είναι 
αποτελεσµατική, αφού ο αριθµός των νεοδιοριζοµένων εκπαιδευτικών δε συµβαδίζει µε 
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τον αριθµό των κενών θέσεων. Επιπλέον, ο µεγάλος αριθµός υπεράριθµων δασκάλων σε 
διάφορους νοµούς της χώρας και η πρόσληψη χιλιάδων προσωρινών αναπληρωτών από 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς υποδηλώνουν την έλλειψη σωστού προγραµµατισµού 
για το ανθρώπινο δυναµικό της εκπαίδευσης. 

Η επιλογή των εκπαιδευτικών µε τη µέθοδο των γραπτών εξετάσεων φαίνεται να 
παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα. Πιθανόν µε τις γραπτές εξετάσεις να 
αναδεικνύονται οι καλύτεροι στις γνώσεις υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, όχι όµως οι 
καταλληλότεροι για το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς δεν εξετάζεται η ψυχική υγεία των 
υποψηφίων δασκάλων ούτε και ο βαθµός ανάπτυξης της κοινωνικότητάς τους και η 
ικανότητά τους σε ό,τι αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ακόµη, το σύστηµα αυτό 
δηµιουργεί το εξής πρόβληµα αρκετά σηµαντικό και σοβαρό: όσοι δάσκαλοι έχουν επιτύχει 
στο διαγωνισµό, αλλά δε διορίστηκαν λόγω έλλειψης θέσεων µετά το πέρας της διετίας 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού πρέπει να ξαναδίνουν εξετάσεις. 

Ο θεσµός των προσωρινών αναπληρωτών φαίνεται να δηµιουργεί ιδιαίτερα 
προβλήµατα. Αναντίρρητα ο θεσµός αυτός είναι απαραίτητος για την κάλυψη έκτακτων 
διδακτικών αναγκών, που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στα 
σχολεία της χώρας. Ωστόσο, το ερώτηµα που απαιτεί απάντηση είναι: Τι εξυπηρετεί η 
πρόσληψη αναπληρωτών δασκάλων από την αρχή σχεδόν του σχολικού έτους, χωρίς να 
συντρέχουν έκτακτες ανάγκες; Από διοικητική, λειτουργική και οικονοµική άποψη µία 
τέτοια τακτική δηµιουργεί προβλήµατα και εντείνει τη γραφειοκρατία που κυριαρχεί στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Τέλος, η εισαγωγική επιµόρφωση, παρά τις σηµαντικές προσπάθειες της τελευταίας 
δεκαετίας, δε φαίνεται να πραγµατοποιείται σε ικανοποιητικό βαθµό, επειδή τα ΠΕΚ δε 
διαθέτουν µόνιµο διδακτικό προσωπικό, δε λειτουργούν σε συνεχή βάση και ούτε έχει 
ληφθεί µέριµνα για ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν διάφορους 
τύπους σχολικών µονάδων, όπως είναι τα ολιγοθέσια σχολεία που καλύπτουν το 36% του 
συνολικού αριθµού των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το 
περιεχόµενο των µαθηµάτων δεν καθορίζεται από διαπιστώσεις επιστηµονικής έρευνας 
για τις επιµορφωτικές ανάγκες των δασκάλων αλλά από τις γνώσεις, την εµπειρία και τις 
ικανότητες του επιµορφωτή, που είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 

3.4. Ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης 

Ανάπτυξη στελεχών της εκπαίδευσης µέσω της εκχώρησης αρµοδιοτήτων. 
Σύµφωνα µε αυτά που αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων σηµαίνει ότι ο διευθυντής σχολείου, λόγου χάρη, δίνει σε ένα µέλος του 
συλλόγου διδασκόντων την ευθύνη για την εκτέλεση µιας εξωδιδακτικής εργασίας και του 
εκχωρεί την απαραίτητη εξουσία για τη διεκπεραίωση του συγκεκριµένου έργου, ενώ ο 
διευθυντής διατηρεί τον έλεγχο και την υπευθυνότητα. Έτσι, όταν ο διευθυντής σχολείου 
εκχωρεί αρµοδιότητες πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας και να είναι 
διαθέσιµος να παρέχει συµβουλές και καθοδήγηση στους συνεργάτες του. Ας σηµειωθεί 
ότι στην περίπτωση που η εργασία είναι γνωστή και ο εκπαιδευτικός – υφιστάµενος 
διαθέτει αρκετή εµπειρία η εποπτεία µπορεί να είναι αραιή και η καθοδήγηση δεν κρίνεται 
απαραίτητη. Απεναντίας, όταν µια διοικητική αρµοδιότητα είναι καινούργια ή ο 
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εκπαιδευτικός δεν έχει διοικητική εµπειρία, ο διευθυντής πρέπει να εφαρµόζει ακριβώς την 
αντίθετη συµπεριφορά. ∆ηλαδή στενή εποπτεία και συνεχή καθοδήγηση (Williams and 
Johnson, 2005). 

Επειδή, όµως, ο άνθρωπος κάνει πρόθυµα µόνο εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται, ο 
διευθυντής σχολείου οφείλει να διεγείρει το ενδιαφέρον των συνεργατών του για τα 
καθήκοντα που εκτελούν. Ή, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «οι περισσότεροι άνθρωποι 
ικανοποιούνται και παρακινούνται από την εργασία τους, όταν µέσω αυτής αναπτύσσουν 
τις γνώσεις, τις ικανότητές τους καθώς και την προσωπικότητά τους. Η ανάπτυξη του 
ανθρώπου, εκτός του ότι ικανοποιεί τις ανάγκες ολοκλήρωσης και αυτοεκτίµησης, ενισχύει 
την αυτοπεποίθησή του και βεβαίως συµβάλλει ουσιαστικά στην επαγγελµατική του 
εξέλιξη και πρόοδο» (Μπουραντάς, 2005: 296). 

Αλλά ποια είναι τα βασικά σηµεία, στα οποία πρέπει να περιστρέφεται η εκπαίδευση 
του διδακτικού προσωπικού εντός του χώρου της σχολικής µονάδας; 

Μολονότι η ανάπτυξη είναι ένα προσωπικό θέµα που εξαρτάται από την ικανότητα 
µάθησης του ατόµου, τα κίνητρά του και την προσωπικότητά του, η ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική µονάδα επηρεάζεται ισχυρά από το διευθυντή, ο οποίος 
εκτός των άλλων πρέπει «να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα που να καλύπτει 
όλες τις όψεις της ζωής και της λειτουργίας του σχολείου» (Ιορδανίδης, 2005). Ένα τέτοιο 
πρόγραµµα ανάπτυξης του προσωπικού χρειάζεται να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Ανάπτυξη τον αισθήµατος της ευθύνης. Με δεδοµένο ότι κάθε άνθρωπος, άρα και ο 
εκπαιδευτικός (α) είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και, εποµένως, η αφύπνιση του 
αισθήµατος της ευθύνης αποτελεί σπουδαιότατο µέσο, ώστε ο εκπαιδευτικός να γίνει 
τελειότερος και (β) ενδιαφέρεται τόσο περισσότερο για ένα καθήκον, όσο αισθάνεται ότι 
είναι ικανός να το φέρει σε πέρας, ο διευθυντής σχολείου πρέπει, στο πλαίσιο της 
καθηµερινής διοικητικής πράξης, να εκπαιδεύει σωστά τους συνεργάτες του για τον τρόπο 
άσκησης των καθηκόντων τους, να τους εµψυχώνει και να τους καθοδηγεί, προκειµένου 
να βρίσκουν µόνοι τους τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο θα φθάσουν στην επίτευξη του 
πιο ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Με άλλα λόγια, ο διευθυντής παρέχει ένα πλαίσιο 
ελευθερίας πρωτοβουλιών στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους δηµιουργεί την αίσθηση 
ότι και οι ίδιοι µπορούν να αναλάβουν δράση σύµφωνα µε τη δική τους κρίση. 

Ένας τρόπος προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την ανάπτυξη του αισθήµατος της 
ευθύνης, είναι ο διευθυντής να εκχωρήσει αρµοδιότητες-ευθύνες στους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου του. Βέβαια, πολλά διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης θεωρούν δύσκολη την 
εκχώρηση αρµοδιοτήτων-ευθυνών σε εκπαιδευτικούς αισθανόµενα είτε ότι επιβαρύνουν 
άσκοπα το διδακτικό προσωπικό είτε ότι δεν είναι σίγουρο πως η εργασία θα γίνει σωστά, 
είτε, τέλος, ως οπαδοί της θεωρίας Χ του McGregor, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι 
από τη φύση τους φυγόπονοι και δε θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Αναµφίβολα, όταν για 
πρώτη φορά αναθέσουµε καθήκοντα-ευθύνες σε άπειρους δασκάλους, οπωσδήποτε θα 
ανακαλύψουµε ότι θα χρειαστούµε περισσότερο χρόνο από εκείνο που θα χρειαζόταν, αν 
κάναµε µόνοι µας τη συγκεκριµένη εργασία. Χαρακτηριστικά είναι, άλλωστε, τα λόγια 
πολλών διευθυντών, οι οποίοι συνεχώς επαναλαµβάνουν: «οι υφιστάµενοί µου δεν έχουν 
αρκετή εµπειρία. Χάνω περισσότερο χρόνο µε το να εξηγήσω κάτι από ό,τι να το έκανα 
µόνος µου». Ωστόσο, καθώς οι εκπαιδευτικοί (εργαζόµενοι) µαθαίνουν και αποκτούν 
σιγουριά για τη δουλειά που κάνουν, θα αντιληφθούµε µελλοντικά ότι ο χρόνος µας θα 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-57- 

απελευθερωθεί και εµείς θα µπορούµε να ασχοληθούµε µε άλλα διοικητικά θέµατα του 
σχολείου. 

Από όσα προηγήθηκαν έχουµε τη δυνατότητα να υποστηρίξουµε ότι: 
 τα διευθυντικά στελέχη των σχολικών µονάδων πρέπει να µοιράζονται την 
ευθύνη µε τους υφισταµένους-συναδέλφους τους, αφού η εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων-ευθυνών συµβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των τελευταίων, δηλαδή οι δάσκαλοι/ καθηγητές µαθαίνουν κάνοντας 
µία εργασία. 

 η εκχώρηση αρµοδιοτήτων-ευθυνών αποτελεί το µέσο, µε το οποίο τα 
διευθυντικά στελέχη εξασφαλίζουν τη µέγιστη συνεισφορά των ικανοτήτων και 
των δεξιοτήτων των µελών της σχολικής κοινότητας. Συνεπώς, ο διευθυντής 
σχολείου που τηρεί θετική στάση απέναντι στους συνεργάτες του, δηλαδή 
ακολουθεί τη θεωρία Ψ του McGregor, τείνει στη δηµιουργία ενός σχολικού 
κλίµατος µέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι πλήρως απασχοληµένοι στην 
εργασία τους, συγκεντρώνει τις προσπάθειές του σε γενικούς στόχους της 
σχολικής µονάδας και βοηθά τους συναδέλφους του να επιτύχουν στόχους µε 
την αποτελεσµατική επικοινωνία. Απεναντίας, ο διευθυντής που διατηρεί 
αρνητική στάση απέναντι στους συνεργάτες του, δηλαδή ακολουθεί τη θεωρία Χ 
του McGregor, τείνει να ελέγχει τους εκπαιδευτικούς και να εργάζεται πολύ κοντά 
τους, να περιπλέκεται σε καθηµερινές λεπτοµέρειες και να επιτυγχάνει 
αποτελέσµατα βασιζόµενος στην εξουσία και τη δύναµη. 

 η µεταβίβαση εξουσίας είναι ένα από τα κύρια εργαλεία των διευθυντικών 
στελεχών που πρέπει να χρησιµοποιήσουν, ώστε ο χρόνος τους να αφιερώνεται 
στη διοίκηση (π.χ. προγραµµατισµό, συντονισµό κ.ά.) και όχι τα ίδια να 
περατώνουν την (εκτελεστική) εργασία.  

Εν συνόψει, η εκχώρηση αρµοδιοτήτων-ευθυνών συµβάλλει στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υφισταµένων, δίνει σ' αυτούς τη δυνατότητα να 
αποδώσουν στην εργασία τους και παρέχει χρόνο στα διευθυντικά στελέχη να 
ασχοληθούν µε εργασία που δεν µπορεί να εκτελεστεί από τους υφισταµένους τους. 
Άλλωστε η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων ενός εκπαιδευτικού δεν επιτυγχάνεται µε 
ένα σεµινάριο µίας ή δύο εβδοµάδων και µε την παρακολούθηση κάποιου (ων) µαθήµατος 
(των) στα ΠΕΚ ή στα ∆ιδασκαλεία της χώρας, παρόλο που ο τρόπος αυτός 
επιµόρφωσης/µετεκπαίδευσης µπορεί να βοηθήσει (Kotter, 2001). Οι πιο σύνθετες 
ικανότητες εµφανίζονται µέσα σε διάστηµα πολλών ετών και γι’αυτό γίνεται λόγος όλο και 
περισσότερο για τη "διαρκή µάθηση" στο χώρο της εργασίας. 
 
3.5. Φύλο και διοίκηση στην εκπαίδευση 

 
Αναφορικά µε τη σύγχρονη θέση των γυναικών στη διοίκηση της ελληνικής εκπαίδευσης 
υποστηρίζεται ότι "οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στη χώρα µας αποτελούν το 54,4% του συνόλου 
του κλάδου των δασκάλων", εντούτοις µόνο το 13,2% κατέχει διευθυντική θέση (Σαΐτης, 2001: 
68). Αλλά και πρόσφατες ερευνητικές µελέτες (Σαΐτη και Μιχόπουλος, 2005, Αλεξίου, 2006, 
Γουρναρόπουλος, 2006) έδειξαν ότι η κατάληψη των διευθυντικών θέσεων στη διοικητική 
ιεραρχία της εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί προνόµιο των ανδρών. ∆ηλαδή, είναι 
µακρύς ο δρόµος µέχρι να επέλθει πλήρως "διοικητική ισορροπία" µεταξύ των εκπαιδευτικών 
των δύο φύλων. Ύστερα από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων θα µπορούσε κανείς να 
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υποστηρίξει ότι: πρώτον η διοίκηση στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο ασκείται από άνδρες 
εκπαιδευτικούς και δεύτερο δεν αξιοποιείται καλά το ανθρώπινο δυναµικό των σχολικών 
µονάδων. Ας σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρείται µόνο στη χώρα µας, γιατί και 
σε εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών η γυναικεία παρουσία σε ηγετικές θέσεις στην 
εκπαιδευτική ιεραρχία είναι αρκετά χαµηλή (Χαραλαµπίδου-Σολωµή, 2002). 

Αλλά τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα δυο φύλα των εκπαιδευτικών στην άσκηση της εξουσίας 
σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διοίκησης; 

Οφείλεται: 
α) σε ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους; 
β) στο διαφορετικό τρόπο άσκησης της εξουσίας; 
γ) στην ύπαρξη άλλων ενδιαφερόντων; 
Καταρχήν, πρέπει να πούµε ότι για πολλούς αιώνες ο ρόλος της γυναίκας ήταν συνδεδεµένος µε 
την εργασία "του οίκου" της (Mossé, 1991). Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας µε 
αµειβόµενο έργο είναι νέο σχετικά κοινωνικό φαινόµενο. Σε ό,τι αφορά τη θέση της γυναίκας 
εκπαιδευτικού στη διοίκηση του σχολείου παρατηρούµε ότι προέρχεται από µία ιστορία 
πεποιθήσεων, γεγονότων και προσδοκιών σχετικά µε τα δικαιώµατα και την ικανότητα της 
γυναίκας να ηγείται στα σχολεία και σε άλλους κοινωνικούς οργανισµούς. Ιστορικά το 17ο και 
18ο αιώνα σε όλες τις χώρες της ∆ύσης επικρατούσε η αντίληψη ότι η εκπαίδευση θεωρούταν 
κατάλληλη µόνο για τους άνδρες, ειδικότερα γι’ αυτούς που ανήκαν στην ανώτερη τάξη, ώστε 
να µπορέσουν να πάρουν τη θέση που δικαιωµατικά τους ανήκε στη δηµόσια ζωή της χώρας 
τους. Η θέση της γυναίκας περιοριζόταν στον ιδιωτικό τοµέα, για τον οποίο καµία επίσηµη 
σχολική εκπαίδευση δεν ήταν απαραίτητη (Schmuck, 1996: 337). 

Από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, όµως, ένα µέρος της σχολικής εκπαίδευσης ήταν 
διαθέσιµο για τις γυναίκες των χωρών της ∆ύσης. Το δικαίωµα της γυναίκας στην εκπαίδευση 
αποτελεί σηµαντική κατάκτησή της και µπορεί να αποδοθεί µερικώς στην οικονοµική ανάπτυξη, 
η οποία προήλθε από τη βιοµηχανική επανάσταση και την ανάγκη για περισσότερο ειδικευµένο 
εργατικό δυναµικό, και µερικώς στις κοινωνικές αλλαγές που έγιναν την περίοδο εκείνη. Παρ’ 
όλα αυτά, η πρόσβαση στην εκπαίδευση εξακολουθούσε να περιορίζεται από το φύλο, την 
κοινωνική τάξη και τη φυλή στις χώρες του δυτικού κόσµου (Schmuck, 1996). 

Η σταδιακή πρόσβαση των γυναικών στην επίσηµη εκπαίδευση δε συντέλεσε µόνο στην 
παρουσία τους στο χώρο του σχολείου µε µισθωτή εργασία (όταν η πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
έγινε υποχρεωτική και για τα δύο φύλα) αλλά και στην ώθηση πολλών γυναικών-εκπαιδευτικών 
στην ίδρυση ιδιωτικών προσχολικών και σχολικών ιδρυµάτων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 
Οι προσπάθειες των Αµερικανίδων εκπαιδευτικών E. Williard το 1819 και C. Beecher το 1827 
(Schmuck, 1996), καθώς και η πρωτοβουλία της Ελληνίδας παιδαγωγού Αικ. Λασκαρίδου το 
1864 να ιδρύσει στην Αθήνα το "Ελληνικό Παρθεναγωγείο" (Σαΐτης, 1989) αποτελούν 
ενδεικτικά παραδείγµατα των γυναικών στην εκπαίδευση. 

Στα µέσα του 19ου αιώνα έγινε και στη χώρα µας προσπάθεια αναβάθµισης των απόλυτα 
προσδιορισµένων δραστηριοτήτων των γυναικών, µε την αποδοχή της διδασκαλίας "ως 
κατάλληλης εργασίας για γυναίκες" (Ζιώγου, 1995: 78). Το επάγγελµα της νηπιαγωγού και της 
δασκάλας αποτέλεσε την πρώτη µισθωτή εργασία µέσα σε µια "άκαµπτη" ιδεολογικά κοινωνία. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα γυναίκες, όπως η M. Haley και η M. Parker-Follett απαίτησαν 
περισσότερη συµµετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων του σχολείου, που 
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στην πράξη σηµαίνει προώθηση των γυναικών στην ιεραρχία της σχολικής διοίκησης. 
Στατιστικά στοιχεία µας δείχνουν ότι στη δεκαετία του 1920 στις ΗΠΑ οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αποτελούσαν το 55% των διευθυντών των δηµοτικών σχολείων, το 10% των 
διευθυντών των γυµνασίων και το 1% των επιθεωρητών σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, 
πενήντα χρόνια αργότερα η εκπροσώπηση των γυναικών-εκπαιδευτικών ως διευθυντικών 
στελεχών στην εκπαίδευση µειώθηκε σηµαντικά, αφού το 1970 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 
20% των διευθυντών δηµοτικών σχολείων, το 1% των διευθυντών γυµνασίων και το 0,1% των 
επιθεωρητών (Schmuck et al, 1981, Shakeshaft, 1987). Η µείωση του αριθµού των γυναικών 
εκπαιδευτικών σε θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, κατά µια άποψη (Dias, 1975, Schmuck, 
1996) οφείλεται στο ότι: 

• οι άνδρες εκπαιδευτικοί-διευθυντές ήταν αντίθετοι µε την προώθηση γυναικών συναδέλφων 
τους σε διευθυντικές θέσεις, 

• οι γυναίκες υστερούσαν σε φιλοδοξίες για ηγετικές θέσεις και 
• η διαδικασία επιλογής των διευθυντών χαρακτηριζόταν ως µεροληπτική σε βάρος των 

γυναικών εκπαιδευτικών. 
Στις δύο τελευταίες δεκαετίες ενώ οι γυναίκες έχουν δραστηριοποιηθεί, δε συµµετέχουν 
αναλογικά στη διοίκηση της εκπαίδευσης, σ’ έναν τοµέα που κυριαρχούν σε αριθµούς. Στην 
Αγγλία, για παράδειγµα, οι γυναίκες αποτελούν το 78% των δασκάλων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και το 30% των διευθυντών. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι γυναίκες 
αποτελούν το 54% των δασκάλων και το 71% των διευθυντών (Acker, 1989). Επίσης, στην 
Ελλάδα µολονότι η σχολική νοµοθεσία δεν εξαιρεί τη γυναικεία εκπροσώπηση από τη 
διοικητική εξέλιξη και η συµµετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό είναι µεγαλύτερη, 
ήτοι ποσοστό 55,8% του συνολικού πληθυσµού, εντούτοις οι υψηλές θέσεις της εκπαιδευτικής 
ιεραρχίας βρίσκονται αποκλειστικά σε άνδρες εκπαιδευτικούς (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1995). 
Ακόµη, µε βάση την επιλογή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, που έγινε τον Ιούλιο του 
2002, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις διευθυντών ∆ιευθύνσεων και προϊσταµένων 
Γραφείων Π/ θµιας Εκπαίδευσης ήταν µόλις 5,17% και 5,47% αντίστοιχα. 

Από τη σύντοµη ιστορική ανασκόπηση που προηγήθηκε βλέπουµε ότι ο θεσµός της σχολικής 
ηγεσίας δεν είναι στατικός. Οι µακροχρόνιες προσπάθειες των γυναικών - παρά τις όποιες 
ανδρικές προκαταλήψεις - έχουν σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο στον τοµέα της 
εκπαιδευτικής διοίκησης. Σε αυτό, βέβαια, βοήθησαν οι οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, οι 
οποίες σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Παρ’ όλα αυτά, µένει ακόµα 
πολύς δρόµος µέχρι να επέλθει πλήρης "διοικητική ισορροπία" µεταξύ των εκπαιδευτικών των 
δύο φύλων. 

Ως προς το δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή αν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί διοικούν διαφορετικά σε 
σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, οι έρευνες των Gilligan (1982) και Belenky et al 
(1986) έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι ουσιαστικά διαφορετικές από τους άνδρες. Επίσης, η έρευνα 
της Rosener (1990) σε γυναίκες ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων έδειξε βασικές διαφορές στον 
τρόπο µε τον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες κάνουν χρήση της εξουσίας τους. Στο ίδιο 
συµπέρασµα κατέληξε και ο Shakeshaft (1987), δηλαδή ότι "οι γυναίκες και οι άνδρες 
προσεγγίζουν τη δουλειά στην εκπαιδευτική διοίκηση διαφορετικά και συνεπώς 
ανταποκρίνονται µε διαφορετικούς τρόπους" (σ. 196). Παραπέρα, η έρευνα του Young (1993) 
έδειξε ότι οι γυναίκες σε αντίθεση µε τους άνδρες είναι πιο συνεργάσιµες µε τους δασκάλους 
στο σχεδιασµό του σχολικού προγράµµατος· ενώ για τον Eagley et al (1990) η ηγεσία των 
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γυναικών είναι πιο αποτελεσµατική από αυτή των ανδρών γιατί, όπως υποστηρίζεται, οι 
γυναίκες, όταν διευθύνουν, εµπλέκουν όλα τα µέλη στη λήψη αποφάσεων και εδραιώνουν 
υψηλότερα επίπεδα στην ηθική των διδασκόντων και στη διδακτική αποτελεσµατικότητα. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες διοικούν διαφορετικά από τους 
άνδρες και, εποµένως, θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί πως η διαφορά αυτή ανάµεσα στα δύο 
φύλα µπορεί να καθιερώνει τις γυναίκες σε συγκεκριµένες θέσεις και τους άνδρες σε άλλες 
θέσεις µέσα σε έναν οργανισµό. Αν, όµως, λάβουµε υπόψη ότι: α) στην πράξη υπάρχουν 
γυναίκες που είναι δυναµικές και άνδρες µη δυναµικοί και (β) "το διοικείν" στηρίζεται σε 
πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, η εµπειρία, η 
προσωπικότητα του ατόµου, το κλίµα του οργανισµού, η κουλτούρα των υφισταµένων κ.ά., 
είναι δύσκολο να δεχτούµε τη διαφορά άσκησης της εξουσίας απλώς επειδή ένα διευθυντικό 
στέλεχος είναι άνδρας ή γυναίκα. 

Τέλος, ως προς το τρίτο ερώτηµα, δηλαδή αν το χαµηλό ποσοστό γυναικών - εκπαιδευτικών σε 
διευθυντικές θέσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης οφείλεται στην ύπαρξη "άλλων 
ενδιαφερόντων" των γυναικών εκπαιδευτικών, τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας (Kyriakousis 
and Saiti, 2006) από την ελληνική σχολική πραγµατικότητα έδειξαν ότι το ενδιαφέρον των 
ερωτηθέντων διδασκαλισσών για διευθυντικές θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία είναι σχετικά 
χαµηλό λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Το ενδιαφέρον αυτό διαφοροποιείται ως προς την 
κατηγορία της οικογενειακής τους κατάστασης. Παραδόξως, οι άγαµες και οι έγγαµες χωρίς 
παιδιά δασκάλες, µε λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις είναι περισσότερο απρόθυµες για 
κατάληψη διευθυντικών θέσεων σε σύγκριση µε τις έγγαµες µε παιδιά συναδέλφισσές τους. 
Επίσης, άλλες ερευνητικές µελέτες (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1995, Σαΐτης κ.ά., 1997, 
Χατζηπαναγιώτου, 2003) έδειξαν πως "η οικογενειακή κατάσταση" των γυναικών 
εκπαιδευτικών φαίνεται να αποτελεί το βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος των γυναικών αυτών για τη συµµετοχή τους στα διοικητικά όργανα της σχολικής 
µονάδας. Από τα ερευνητικά αυτά αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι η χαµηλή συµµετοχή της 
Ελληνίδας εκπαιδευτικού στην ιεραρχία της εκπαίδευσης οφείλεται σ’ ένα σύνολο παραγόντων, 
που η ίδια καλείται να αξιολογήσει και να επιλέξει, υπό το πρίσµα διαφόρων ρόλων και όχι γιατί 
απλώς είναι γυναίκα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και δεδοµένου ότι τα σηµερινά νοµοθετικά πλαίσια 
αντικατοπτρίζουν την πολιτική ίσων ευκαιριών στο πεδίο της εκπαίδευσης, εκτιµούµε ότι η 
διοίκηση του σχολείου πρέπει να ασκείται από εκπαιδευτικούς (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι 
θέλουν να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες, αλλά και να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα που απαιτεί η θέση του διευθυντή σχολείου. Άλλωστε, εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία 
δεν είναι αν ο (η) διευθυντής (-ρια) µιας σχολικής µονάδας είναι άνδρας ή γυναίκα 
εκπαιδευτικός, αλλά αν οι διοικούντες τα σχολεία της χώρας µας επιλέγονται µε ορθολογική και 
αντικειµενική σκέψη και κατά προέκταση εκτελούν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους για το 
καλό όλων µας: των µαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και γενικά όλων των Ελλήνων 
φορολογουµένων. 

3.6. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο του σχολείου  
 
Το θέµα της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι κεφαλαιώδους 

σηµασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας µιας οργάνωσης. Η προστασία τόσο των 
εργαζοµένων όσο και αυτών που συναλλάσσονται µε την οργάνωση από κινδύνους που 
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απειλούν την υγεία, οφείλει να είναι µια από τις κύριες φροντίδες της διοίκησης. Η 
κρισιµότητα του θέµατος της υγιεινής και ασφάλειας αναγνωρίζεται και από τη σχετική 
νοµοθεσία, η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο διατάξεων (ν.15568/ 1985 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), 
Π.∆. αριθ. 17/ 1996 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄) κ.ά.). 

Η µέριµνα της διοίκησης ενός οργανισµού για την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον των 
εργαζοµένων κρίνεται ανάγκη επιτακτική, επεδή σε κάθε στιγµή κάποιο ατύχηµα µπορεί να 
συµβεί στο χώρο της παραγωγής, στον αύλειο χώρο του οργανισµού και γενικά παντού 
όπου εργάζονται άνθρωποι. Μια πυρκαγιά, µια έκρηξη, ένας τραυµατισµός κ.ά. είναι 
καθηµερινά γεγονότα που γεµίζουν τις στήλες των εφηµερίδων. Κάποιος που θα βρεθεί 
κοντά στο ατύχηµα µπορεί να προσφέρει πολύτιµη βοήθεια, αν γνωρίζει µερικά βασικά 
πράγµατα. Αντίθετα, η άγνοια εξουδετερώνει κάθε καλή πρόθεση και µπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρά λάθη. 

Βέβαια, σ’ ένα ατύχηµα εκείνο που πρέπει χωρίς καθυστέρηση να γίνει είναι, να 
εξασφαλιστεί η βοήθεια ενός γιατρού και η ασφαλής µεταφορά του θύµατος στο 
νοσοκοµείο. Μέχρι να έρθει, όµως, ο γιατρός ή το ασθενοφόρο µπορεί να έχει χαθεί η 
ευκαιρία να σωθεί µια ανθρώπινη ζωή. 
Μπροστά σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι: 

• να εξασφαλίσουµε ελεύθερη αναπνοή στο θύµα, αφού η ασφυξία αποτελεί άµεσο 
κίνδυνο για τη ζωή του, 

• να σταµατήσουµε την αιµορραγία (αν υπάρχει), γιατί η αιµορραγία είναι συχνά αιτία 
θανάτου σε άτοµα που έχουν τραυµατιστεί, και 

• να ελαττώσουµε τον πόνο, να εµποδίσουµε τη µόλυνση και να τονώσουµε το ηθικό 
του τραυµατία. 

Με απλά λόγια, ένα άτοµο προσφέρει στο θύµα τις Πρώτες Βοήθειες. Λέγοντας 
«Πρώτες Βοήθειες» εννοούµε την «επιδέξια εφαρµογή αποδεκτών αρχών θεραπείας σε 
περιπτώσεις κάκωσης ή «ξαφνικής αρρώστιας», µε τη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων 
εκείνη τη στιγµή µέσων ή υλικού» (The British Red Cross Society 1987: 9). Πρόκειται, 
δηλαδή, για αποδεκτή ιατρική µέθοδο αντιµετώπισης ενός πάσχοντα, ώσπου να αναλάβει 
τη φροντίδα του, αν είναι ανάγκη, γιατρός ή να µεταφερθεί σε νοσοκοµείο. 

Σκοπός, εποµένως, παροχής των «Πρώτων Βοηθειών» στον πάσχοντα συνάνθρωπό 
µας είναι: να διατηρηθεί στη ζωή, να µη χειροτερέψει η κατάστασή του και να αναρρώσει 
πιο γρήγορα. 

Το σχολείο, ως τυπική οργάνωση, δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, αφού είναι ο 
χώρος καθηµερινής δραστηριότητας για δεκάδες ανήλικα παιδιά. Βέβαια, ο διευθυντής 
σχολείου, ως διοικητικό στέλεχος "πρώτης γραµµής", µπορεί να ελέγχει τακτικά τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις, τον αύλειο χώρο κ.ά., να φροντίζει για την άµεση αποκατάσταση 
βλαβών που εγκυµονούν κινδύνους και να εποπτεύει σωστά του εφηµερεύοντες 
εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η σχολική µονάδα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι χώρος 
καθηµερινής δραστηριότητας για εκατοντάδες µικρά παιδιά. Μέσα σε ένα τέτοιο χώρο τα 
ατυχήµατα είναι ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο, αφού κάθε χρόνο νοσηλεύονται στα 
νοσοκοµεία της χώρας µας από ατυχήµατα αρκετά παιδιά. Με δεδοµένο ότι ο χρόνος που 
µεσολαβεί από τη στιγµή ατυχήµατος (π.χ. στον αύλειο χώρο του σχολείου ή στο 
διάδροµο κ.λπ.) και µέχρι να έρθει µια ιατρική βοήθεια (π.χ. ασθενοφόρο) είναι κρίσιµος 
για τη ζωή του µαθητή ή του συναδέλφου µας, η γνώση για την προσφορά Πρώτης 
Βοήθειας µπορεί να φανεί χρήσιµη στο θύµα. 
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Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και έχοντας κατά νου ότι τόσο ο διευθυντής του 
σχολείου (άρθρο 11 του ν.1566/ 85) όσο και ο εφηµερεύων εκπαιδευτικός (άρθρο 13 του 
π.δ. 201/ 1998), που είναι υπεύθυνοι για τη σωµατική ακεραιότητα των µαθητών, µπορεί 
να διωχθούν πειθαρχικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί στον αύλειο χώρο 
του σχολείου, εκτιµούµε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο υγιεινής και 
ασφάλειας (Everard and Morris 1999: 228-232), το οποίο να περιλαµβάνει: 

• την ύπαρξη και γνωστοποίηση κανονισµού ασφαλείας των µελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Πρόκειται για γενικές οδηγίες σχετικά µε: 
(α) την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας, και 
(β) την οργάνωση και τις ρυθµίσεις µε τις οποίες εφαρµόζεται αυτή η πολιτική και 

κοινοποιεί τη δήλωση και τις αναθεωρήσεις της σε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής 
µονάδας. 

• την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και µαθητών. Κάθε σχολική µονάδα ανεξαρτήτως 
µεγέθους πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση 
που συµβεί ατύχηµα εντός του χώρου του σχολείου ή εκτός αυτού κατά το χρόνο 
σχολικής δραστηριότητας (π.χ. στην εκδροµή κ.ά.). Για το σκοπό αυτό η σχολική 
διοίκηση οφείλει να φροντίζει, ώστε όλο το διδακτικό προσωπικό των σχολικών 
µονάδων της χώρας µας να είναι εξοικειωµένο µε τον κανονισµό ασφαλείας και να 
γνωρίζει να τον εφαρµόζει. Επίσης, πρέπει να µεριµνά και για την εκπαίδευση 
διδασκόντων και παιδιών (της Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου) για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων κινδύνων. Άλλωστε, η εκπαίδευση των µελών της σχολικής 
κοινότητας θεωρείται ως ένας από τους κρίσιµους παράγοντες για την επιτυχία του 
συστήµατος υγιεινής και ασφάλειας. Ο σχεδιασµός µέτρων προστασίας είναι 
ανώφελος χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση για τη σωστή τήρησή τους. 

Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να συνίσταται τόσο στην προσφορά πρώτων 
βοηθειών, όσο και στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
που υπάρχουν στο χώρο του σχολείου εν γένει, καθώς και των µέτρων πρόληψης και 
αντιµετώπισής τους. 

Αναφορικά µε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των µαθητών σε θέµατα υγείας, 
υποστηρίζεται (Περάκη 1993) ότι η ενηµέρωση των µικρών µαθητών (Ε΄ τάξη δηµοτικού → 
Γ΄ τάξη γυµνασίου) µπορεί «να δυναµώσει την αντίστασή τους κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας σε αρνητικές επιδράσεις και να τους βοηθήσει να αποφύγουν συµπεριφορές, 
όπως παράδειγµα για τη χρήση καπνού, του αλκοόλ ή των διάφορων φαρµακευτικών 
ουσιών.» (σ. 27). Επιπροσθέτως η "Αγωγή Πρώτων Βοηθειών" που αποτελεί µέρος του 
γνωστικού αντικειµένου "Αγωγή Υγείας" παίζει ένα ρόλο µε κοινωνική χροιά, 
προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και να 
τους κάνει να βλέπουν τη βοήθεια προς τους συνανθρώπους τους, ως αναπόσπαστο 
µέρος της προσωπικότητάς τους. Εποµένως, µέσα από τη διδασκαλία για την 
αντιµετώπιση ατυχηµάτων ή έκτακτων περιστατικών, προωθείται ο ανθρωπισµός και η 
αλληλεγγύη  και κατά προέκταση το παιδί αποκτά κοινωνική συνείδηση. 

• τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων. Οι αρµοδιότητες ασφαλείας του σχολείου και των 
δραστηριοτήτων του δεν πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικώς έναν άνθρωπο. Οι 
αρµοδιότητες και η ευθύνη πρέπει να κατανέµονται µε σαφήνεια στα µέλη του 
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προσωπικού, ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος ασφαλείας 
για: 
• κάθε τµήµα των εγκαταστάσεων του σχολείου (γραφεία, αίθουσες, εργαστήρια, 

γήπεδα, αυλή), 
• κάθε σχολική δραστηριότητα (θέατρο, εκδροµές, βραδιές γονέων), και 
• κάθε τµήµα του σχολικού εξοπλισµού. 

Ας σηµειωθεί ότι, µε εξαίρεση το µονοθέσιο σχολείο, οι παραπάνω τοµείς αρµοδιοτήτων 
δεν µπορεί να καλυφθούν από έναν άνθρωπο, αλλά πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα 
άτοµο (συντονιστής) υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι καλύπτονται επαρκώς από κατάλληλα 
µέλη του προσωπικού. 

• τον εντοπισµό και µελέτη κινδύνων. Ο διευθυντής σχολείου σε συνεργασία µε όλο το 
διδακτικό προσωπικό µπορεί να εντοπίζει υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους, οι 
οποίοι συνδέονται µε την ασφάλεια των µαθητών. Ο «εντοπισµός κινδύνων» είναι µια 
δραστηριότητα µε την οποία τα παιδιά συχνά διασκεδάζουν. 

Οι κίνδυνοι είναι συνήθως δύο ειδών: 
• υλικοί (γυµνά ή σκόρπια καλώδια, ολισθηρά δάπεδα, σχισµένες µοκέτες κ.ά.) 
• συµπεριφοράς (παιδιά που τρέχουν στους διαδρόµους ή πετούν αντικείµενα, βιβλία 

που ισορροπούν επάνω σε ερµάρια κ.λπ.). 
Ένας τρόπος εντοπισµού κινδύνων είναι να διαβάζουµε το Ηµερολόγιο Λειτουργίας 

Σχολείου, στο οποίο καταγράφονται από το διευθυντή σηµαντικά γεγονότα άρα και τα 
όποια ατυχήµατα. Αν έχουν συµβεί πολλά µικρά ατυχήµατα από την ίδια αιτία, λογικό είναι 
να πάρουµε όλα τα µέτρα για να µην επαναληφθούν στο µέλλον. Ας σηµειωθεί ότι το 
µέγεθος του κινδύνου σε κάθε περίπτωση είναι γινόµενο δυο  παραγόντων: 

• της πιθανότητας να συµβεί ατύχηµα, 
• της ενδεχόµενης σοβαρότητας του ατυχήµατος. 
Αυτονόητο είναι ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο σηµαντικότερο είναι να 
λάβουµε µέτρα, για να τον περιορίσουµε ή ακόµη να τον εξαλείψουµε. 
Εξάλλου, δεν πρέπει να λησµονάµε την αρχή της πρόληψης, δηλαδή της προσπάθειας 

για την αποτροπή της εµφάνισης των κινδύνων η οποία βρίσκεται σε αντίθεση µε τη λογική 
της θεραπείας των συνεπειών. 

• τις διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης. Στον κανονισµό ασφαλείας είναι ανάγκη να 
προβλέπονται σαφείς διαδικασίες για ατυχήµατα, ασθένειες και επείγοντα 
περιστατικά. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να περιλαµβάνουν: 
• διαδικασία συναγερµού, 
• εκκένωση του κτιρίου και αναφορά σε καθορισµένο σηµείο,  
• χρήση εξοπλισµού επειγόντων περιστατικών, 
• πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχηµάτων (ποιος έχει εκπαιδευτεί;), 
• ειδοποίηση υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών και 
• έλεγχο της σκηνής του ατυχήµατος (συνήθως αναλαµβάνει ο υπεύθυνος για το 

συντονισµό της ασφάλειας). 
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Χρήσιµο είναι, επίσης, η σχολική διεύθυνση να εξετάζει και άλλους τοµείς της σχολικής 
ζωής, όπως είναι: 

• ο έλεγχος καθαρισµού των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών χώρων του 
σχολείου, 

• ο έλεγχος ανθυγιεινών ουσιών, που χρησιµοποιούνται τόσο στα εργαστήρια του 
σχολείου όσο και σε άλλες δραστηριότητες των µαθητών (π.χ διαλυτικά υγρά, 
χρώµατα, κολλητικές ταινίες κ.ά), 

• ο έλεγχος λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, για τον οποίο θα γίνει λόγος στην 
επόµενη ενότητα. 

Εν συνόψει, ο διευθυντής σχολικής µονάδας οφείλει να παρακολουθεί και να 
ενηµερώνεται από τους υφισταµένους του εκπαιδευτικούς για την τήρηση των µέτρων 
ασφαλείας και υγιεινής. Περαιτέρω, οι γνώσεις των διδασκόντων και διδασκοµένων, έστω 
και οι στοιχειώσεις, σε θέµατα πρώτων βοηθειών είναι τεράστιας κοινωνικής και 
ανθρωπιστικής σηµασίας, αφού έτσι µπορούν να βοηθήσουν κάποιο παιδί που έπαθε 
ατύχηµα ή αρρώστησε ξαφνικά, όταν δεν είναι δυνατή η άµεση ιατρική επέµβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συγκριτική εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική 
 
4.1. Η Επαγγελµατική εκπαίδευση σε χώρες της Ε.Ε. 
 
Η επαγγελµατική εκπαίδευση στη Γερµανία 

Η πλειονότητα των νέων στη Γερµανία αποκτούν επαγγελµατική κατάρτιση µέσα 
από ένα δυϊκό σύστηµα. Το γερµανικό σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης έχει ονοµαστεί 
δυϊκό επειδή η κατάρτιση γίνεται σε δυο διαφορετικούς τόπους µαθητείας δηλ. στον τόπο 
εργασίας και στο σχολείο  (Berufsschule). Κάθε χρόνο περίπου 600.000 νέοι, τα δύο τρίτα 
δηλ. από αυτούς που φεύγουν από τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, αρχίζουν την 
επαγγελµατική τους κατάρτιση. Ο στόχος του συστήµατος είναι να παρέχει µέσα από έναν 
καλά διαρθρωµένο κύκλο µαθηµάτων, ευρεία και βασική επαγγελµατική εκπαίδευση µαζί 
µε τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις που χρειάζονται για την εξάσκηση του 
επαγγέλµατος. Οι µαθητευόµενοι βρίσκονται τρεις ηµέρες την εβδοµάδα στον τόπο 
εργασίας και δύο ηµέρες στο σχολείο (Berufsschule). Η επιχείρηση πληρώνει στον 
µαθητευόµενο ένα µισθό, ο οποίος καθορίζεται από τη γενική συλλογική σύµβαση 
εργασίας. Ο µισθός αυξάνει κάθε χρόνο. Η κατάρτιση στο σχολείο (Berufsschule) 
χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο.  

Στο τέλος της επαγγελµατικής κατάρτισης ο µαθητής εξετάζεται ενώπιον "της 
υπεύθυνης αρχής για την επαγγελµατική κατάρτιση"  Η τελική εξέταση αποτελείται από ένα 
πρακτικό τµήµα (προφορικά) και ένα θεωρητικό τµήµα (γραπτά). Η εξεταστική επιτροπή 
αποτελείται από εκπροσώπους επιχειρήσεων, τους ίδιους και το προσωπικό τους, και 
καθηγητές από το σχολείο (Berufsschule). Περνώντας τις τελικές εξετάσεις, οι 
καταρτιζόµενοι αποδεικνύουν ότι έχουν επιτύχει το στόχο της δυϊκής κατάρτισης στον τόπο 
εργασίας και στο σχολείο (Berufsschule). Οι µαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την 
κατάρτιση αποκτούν το δικαίωµα να εξασκήσουν το επάγγελµα τους ως πτυχιούχοι σε ένα 
αναγνωρισµένο από το κράτος επάγγελµα και για το οποίο απαιτείται προηγούµενη 
κατάρτιση. 

Μέσα στο γερµανικό σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης υπάρχουν περίπου 370 
αναγνωρισµένα επαγγέλµατα για τα οποία απαιτείται προηγούµενη πιστοποίηση.  Τα 
επαγγέλµατα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εξειδικευµένων επαγγελµάτων στη 
βιοµηχανία, το εµπόριο, τη βιοτεχνία, τα ελεύθερα επαγγέλµατα (Eurydice, 1995, 2008). 

 
Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ιταλία 

Ο σκοπός της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ιταλία είναι να προετοιµάσει µαθητές 
ηλικίας 14 -19 ετών για συγκεκριµένα επαγγέλµατα ή για να αναλάβουν τεχνικές ή 
διοικητικές αρµοδιότητες στους τοµείς της γεωργίας, της βιοµηχανίας και του εµπορίου. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνικών σχολών όπως Γεωργίας, Εµπορίου, Επιχειρήσεων µε 
ξένες γλώσσες, Τουρισµού, Τοπογραφίας, Βιοµηχανίας κ.ά. Τα µαθήµατα διαιρούνται σε 
δύο κύκλους, έναν διετή και έναν τριετή. Στον πρώτο διετή κύκλο διδάσκονται τα ίδια 
µαθήµατα σε όλους τους µαθητές, και η µόνη διαφορά είναι η πρακτική εργασία που 
γίνεται σε εργαστήρια και συνεργεία και είναι ειδική για συγκεκριµένα\τµήµατα. Στον 
επόµενο τριετή κύκλο δίνεται έµφαση στα µαθήµατα που σχετίζονται µε την επιλεγµένη 
ειδικότητα και αφήνουν µεγάλο περιθώριο για  πρακτική εργασία. 

Το αναλυτικό πρόγραµµα των τεχνικών σχολών κατά τον πρώτο διετή κύκλο 
περιλαµβάνει µαθήµατα όπως ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία και αγωγή του 
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πολίτη, γεωγραφία, ξένες γλώσσες, µαθηµατικά, φυσικές επιστήµες, σχέδιο, γυµναστική 
κ.ά. Τα µαθήµατα αυτά είναι κοινά για όλα τα τµήµατα και όλες τις ειδικότητες και 
θρησκευτικά. Η µόνη διαφοροποίηση που υπάρχει ανά ειδικότητα σε αυτή τη φάση των 
σπουδών έγκειται στις πρακτικές ασκήσεις της κάθε ειδικότητας.  

Στην επόµενη τριετή περίοδο, εκτός από τα γενικά µαθήµατα, υπάρχουν τα ειδικά 
µαθήµατα τα οποία σχετίζονται µε το συγκεκριµένο τµήµα ή την ειδικότητα, στα οποία είναι 
αφιερωµένο ένα µεγάλο µέρος του προγράµµατος παράλληλα µε τις πρακτικές ασκήσεις 
ειδικού προσανατολισµού. 

Όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία ανήκει µαζί µε την τεχνική 
εκπαίδευση στην αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, απευθύνεται σε µαθητές από 15 
έως 25 ετών αλλά και µεγαλύτερης ηλικίας. Παρέχεται από τις επαγγελµατικές σχολές και 
στόχος της είναι να εκπαιδεύει ειδικευµένους εργαζόµενους µε ειδική αναφορά στην τοπική 
αγορά εργασίας σε αντικείµενα όπως η γεωργία, η βιοµηχανία, το εµπόριο, το 
ξενοδοδοχειακό τοµέα, κ.ά. 

Τα προγράµµατα των επαγγελµατικών σχολών είναι πιο ελαστικά από τα 
προγράµµατα των τεχνικών σχολών. ∆εν υπάρχουν πάγια σχήµατα όσο αφορά τα 
διδασκόµενα µαθήµατα και την ωριαία κατανοµή τους. Υπουργικά διατάγµατα καθορίζουν 
την περιγραφή των επαγγελµάτων καθώς και τα µαθήµατα που είναι κοινά για όλα τα 
τµήµατα. 

Η µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται βασίζονται κυρίως  σε µαθήµατα 
µέσα στην αίθουσα τάξης, προσοµοιώσεις διδασκαλίας, οµαδικές συζητήσεις, επισκέψεις 
σε επιχειρήσεις, κ.λ.π.. Τελευταία παρατηρείται επίσης και µεγάλη ζήτηση και κατά 
συνέπεια έχουν οργανωθεί στη χώρα πολλά προγράµµατα ανοικτής και εξ’ αποστάσεως 
τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  

Τόσο οι µαθητές των τεχνικών όσο και των επαγγελµατικών σχολών αξιολογούνται 
µε τον ίδιο τρόπο όπως εκείνοι των άλλων σχολείων της ανώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Αφού συµπληρώσουν τη βασική εκπαίδευση που προσφέρεται από τις τεχνικές και 
επαγγελµατικές Σχολές, οι µαθητές που αξιολογούνται θετικά συµµετέχουν στις 
απολυτήριες εξετάσεις των τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών στην επιλεγµένη 
ειδικότητά τους. Η διαδικασία των εξετάσεων είναι όµοια µε εκείνη των άλλων τύπων 
ανώτερων δευτεροβάθµιων σχολείων. (Palomba, 2007, Eurydice, 1995, 2008) 
 
Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση στη ∆ανία 
Η επαγγελµατική εκπαίδευση στη ∆ανία παρέχεται σε τρεις µορφές: 
α) τη βασική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
β) τον ανώτερο κύκλο εµπορικών µαθηµάτων 
γ) τον ανώτερο κύκλο τεχνικών µαθηµάτων. 

Στο χώρο της βασικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάρχουν 
περίπου 85 σχολές µε 200 περίπου ειδικότητες και στις οποίες φοιτούν νέοι από 16 έως 
20 ετών.  

Οι τάξεις των επαγγελµατικών ή τεχνικών σχολών δεν έχουν σαν στόχο να 
παρέχουν γνώσεις µόνο τεχνικής και επαγγελµατικής φύσης µε στενή έννοια. Εκτός από 
τις επαγγελµατικές δεξιότητες, την επαγγελµατική εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι σχολές 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν σκοπό να δώσουν µια γενική µόρφωση 
ώστε να ενισχυθεί η προσωπικότητα των µαθητών και να µπορέσουν έτσι να κατανοήσουν 
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τις δοµές και την εξέλιξη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό κάθε σχολή είναι υποχρεωµένη 
να παρέχει ένα πλατύ φάσµα από µαθήµατα επιλογής, στα οποία αφιερώνεται το ένα έκτο 
του συνολικού ωρολόγιου προγράµµατος. 

Εκτός της θεωρητικής κατάρτισης και των µαθηµάτων γενικής παιδείας η 
επαγγελµατική εκπαίδευση στη ∆ανία περιλαµβάνει και τη πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις. Μόλις βρει ο µαθητής θέση για άσκηση υπογράφεται σύµβαση ανάµεσα στο 
µαθητή και την εταιρία. Η σύµβαση καλύπτει ολόκληρο το διάστηµα της εναλλασσόµενης 
εκπαίδευσης τις περιόδους δηλ. που ο µαθητής κάνει την πρακτική του άσκηση, 
παρακολουθεί τις τάξεις στη σχολή ή δίνει τις εξετάσεις. Η σύµβαση είναι γραπτή και 
γίνεται σε ειδικό έντυπο εγκεκριµένο από το Υπουργείο. Όσοι µαθητευόµενοι είναι ανήλικοι 
πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των γονέων τους για να υπογράψουν τη σύµβαση. Ο 
µισθός και οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι 
όροι των οποίων εφαρµόζονται ανεξάρτητα αν τα συµβαλλόµενα µέρη είναι µέλη των 
συνδικάτων ή ενώσεων αντίστοιχα ή όχι. Οι επαγγελµατικές σχολές και οι εταιρίες που πα-
ρέχουν πρακτική πείρα εργασίας δεσµεύονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες που θα 
ωφελήσουν την κατάρτιση του µαθητή.  

Η εργασία και η πρόοδος των καταρτιζόµενων αξιολογείται, ανάλογα µε το µάθηµα, 
µε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, τα θέµατα των οποίων πολλές φορές δίνονται από 
κεντρική διοίκηση. Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης είναι η συνεχής αξιολόγηση µέσα 
στην τάξη από τον καθηγητή. πραγµατοποιούνται µε τη λήξη της διδασκαλίας στη σχολή. 
Η αξιολόγηση και/ή οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µε τη λήξη της διδασκαλίας στη σχολή 
Η σχολή εκδίδει πιστοποιητικό σπουδών εφόσον οι µαθητές ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις που τίθενται. Μόλις ο µαθητής ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση σε 
εταιρία συµφωνά µε τους κανονισµούς που διέπουν την πρακτική άσκηση, η εταιρία του 
παρέχει πιστοποιητικό. Οι εξετάσεις ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία 
µε τις αντίστοιχες εµπορικές επιτροπές. 

Εκτός από τα βασικά τµήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, οι τεχνικές και εµπορικές 
σχολές διαθέτουν τµήµατα που καταλήγουν στις ανώτερες  εξετάσεις εµπορικές εξετάσεις 
ή τεχνικές   {Hojere Handelseksamen ΗΗΧ) -(Hojere Teknisk Eksamen —  ΗΤΧ)  
αντίστοιχα. Και τα  δυο τµήµατα είναι αποκλειστικά σχολικά τµήµατα και καταλήγουν σε 
εξετάσεις προετοιµάζοντας τους µαθητές επαγγελµατικά και για την είσοδο τους στην 
ανώτερη εκπαίδευση.Τα τµήµατα αυτά έχουν αρκετά κοινά σηµεία µε τη γενική ανώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα τµήµατα αυτά δίνουν στους µαθητές πρόσβαση στην 
ανώτερη εκπαίδευση στα πανεπιστήµια, στις ανώτερες εµπορικές σχολές και στα τµήµατα 
µηχανικών. 

Εκτός από τα τµήµατα που έχουν ήδη αναφερθεί, υπάρχουν αρκετά άλλα τµήµατα 
βασικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως για παράδειγµα το τµήµα 
αγροτικής εκπαίδευσης, τα προγράµµατα κατάρτισης πολιτικής και υγείας κ.ά. Επίσης, 
µπορούν να ιδρυθούν, µε πρωτοβουλία των δηµοτικών αρχών, σχολές παραγωγής, που 
είναι ανεξάρτητα ιδρύµατα. Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν συνδυασµένα προγράµµατα 
εκπαίδευσης και παραγωγής, ώστε να µπορέσουν οι µαθητές, ηλικίας από 16 ως 19, είτε 
να βρουν εργασία είτε να ξεκινήσουν κάποιο τµήµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά των σχολών παραγωγής είναι η ευελιξία του αναλυτικού προγράµµατος 
τους και οι µέθοδοι διδασκαλίας καθώς και οι δεσµοί που διατηρούν µε δραστηριότητες της 
αγοράς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασίζονται στις ανάγκες και τις καταστάσεις που 
προκύπτουν και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν καθορισµένα µαθήµατα που να 
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διδάσκονται. Οι συνήθεις τοµείς που καλύπτονται από τις σχολές αυτές είναι: η γεωργία, η 
κηπουρική, η δασοκοµία, η αλιεία-κτηνοτροφία, η υφαντουργία, η ξυλουργική και η 
κατασκευή σουβενίρ. Οι τοµείς αυτοί επιλέγονται σε συνεργασία µε την τοπική βιοµηχανία. 
(Larsen et al, 2007, Eurydice, 1995, 2008) 
  
4.2. Συγκριτική θεώρηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και την απασχόληση.  

Εξετάζοντας κανείς συνολικά την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να παρατηρήσει ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες, το 
µαθητικό δυναµικό µετά το τέλος της υποχρεωτικής βαθµίδας διαχωρίζεται σε 
διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης: την γενική τεχνική και την επαγγελµατική εκπαίδευση.   
  Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες της Ένωσης παρατηρείται ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης που  εκφράζεται µε µια σειρά 
µεταρρυθµίσεων και αλλαγών. Και αυτό γιατί έχει αναγνωριστεί πως υπάρχει στενή σχέση 
ανάµεσα στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την παραγωγικότητα ενώ οι ανάγκες της 
οικονοµίας απαιτούν ένα ολοένα και πιο εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Αυτό το 
εργατικό δυναµικό είναι που η επαγγελµατική εκπαίδευση καλείται να διαµορφώσει.  

Επιπρόσθετα οι κοινωνικές, πολιτικές και δηµογραφικές αλλαγές έχουν 
δηµιουργήσει νέες απαιτήσεις για τη επαγγελµατική εκπαίδευση. Οι µαθητές που 
παρακολουθούν τα προγράµµατα σπουδών της θα πρέπει για το λόγο αυτό να 
αναπτύξουν πέρα από επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες, την ικανότητα να κάνουν 
ενσυνείδητες επιλογές, την ευχέρεια να διευρύνουν συνεχώς τις επαγγελµατικές τους 
ικανότητες και γνώσεις και τη δυνατότητα να αφοµοιώνουν µε κριτικό τρόπο και να 
συνθέτουν δηµιουργικά την πληθώρα των πληροφοριών που δέχονται.  

Κατά συνέπεια των παραπάνω το σύστηµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
αναδιαµορφώνεται και αποκτά νέους στόχους. Ένας από τους κύριους στόχους του γίνεται 
το να διευρύνει τις ικανότητες του ατόµου για µάθηση, για κριτική αφοµοίωση, για ανάλυση 
σύνθεση και δηµιουργική χρήση των πληροφοριών. Επιπλέον αποσκοπεί στο να 
εφοδιάσει τους µαθητές µε εκείνα τα προσόντα, που θα του επιτρέψουν να ακολουθήσει 
µια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία και ολοκληρωµένη κοινωνική πορεία. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν διαµορφώσει την αντίληψη ότι η παραδοσιακή 
επαγγελµατική κατάρτιση δεν είναι πλέον αρκετή. Ως εκ τούτου το πρόγραµµα σπουδών 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης αναθεωρείται. ∆εν είναι µονοδιάστατα προσδιορισµένο 
στην παροχή τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων ή και στην εξοικείωση των µαθητών µε το 
εργασιακό τους περιβάλλον µέσω των πρακτικών ασκήσεων. Αντίθετα συµπεριλαµβάνει 
και πληθώρα µαθηµάτων γενικού ενδιαφέροντος όπως φιλολογικά µαθήµατα, φυσικές 
επιστήµες, µαθήµατα ιστορίας πολιτισµού κ.ά.  

Σε ότι αφορά την πορεία των µαθητών µετά το πέρας των σπουδών τους έχουµε να 
παρατηρήσουµε τα εξής: οι απόφοιτοι της επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν έχουν ως 
µοναδικό διέξοδο την αγορά εργασίας αλλά και την συνέχιση των σπουδών τους στα 
ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κάθε χώρας.  

Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να έχει η σύνδεση της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Ήδη από την περίοδο των σπουδών 
τους οι µαθητές των τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών καλούνται να εργαστούν σε 
εταιρείες και επιχειρήσεις σχετικές µε το αντικείµενο της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. 
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Η πιο συνηθισµένη µορφή απασχόλησης είναι αυτή του ορισµένου χρόνου η οποία 
συνοδεύεται µε την υπογραφή µιας αστικού χαρακτήρα σύµβασης µεταξύ µαθητή και 
επιχείρησης. Από την εµπειρία αυτή και τα δύο µέλη φαίνεται να ωφελούνται. Οι µαθητές 
γιατί αποκτούν πραγµατική εµπειρία στο αντικείµενο στο οποία µελλοντικά θα εργαστούν 
καθώς και χρήσιµη προϋπηρεσία στην αναζήτηση µόνιµης εργασίας αργότερα. Η 
επιχείρηση πέρα από το οικονοµικό όφελος της επιδότησης από το κράτος χρησιµοποιεί 
νέο έµψυχο δυναµικό µε έντονη διάθεση για εργασία και καινοτόµες ιδέες από τις σπουδές 
τους. Οι πρακτικές αυτές ασκήσεις των µαθητών φέρνουν επίσης κοντά τις σχολές 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τις µονάδες παραγωγής δίνοντας έτσι την ευκαιρία για 
ανταλλαγή µεταξύ τους απόψεων και για την προώθηση καινοτοµιών.  

Μετά τη ολοκλήρωση των σπουδών τους και της πρακτικής άσκησης οι απόφοιτοι 
της τεχνικής και επαγγελµατικής αποκτούν συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα για να 
µπορούν να διεκδικήσουν απευθείας θέσεις στην αγορά εργασίας. Παράλληλα όµως τους 
δίνεται και η δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις για σπουδές σε σχολές επίπεδου 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Με τις παραπάνω πρακτικές αυτό επιδιώκεται είναι αφενός να 
εξαλειφθεί το αίσθηµα µειωµένης κοινωνικής αναγνώρισης για την τεχνοεπαγγελµατική 
εκπαίδευση και των αποφοίτων της αλλά και η ανισοτιµία των δύο σχολικών δικτύων: της 
τεχνικής και της γενικής εκπαίδευσης (Αθανασούλα – Ρέππα, 1999).   

Τα µέτρα για την αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν εξαντλούνται σε 
επίπεδο της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στις χώρες της Ε.Ε. υπάρχει η 
τάση να δηµιουργηθεί σε κάθε µία χώρα και ένας αξιόπιστος ενιαίος φορέας για την 
έρευνα, καταγραφή και τεκµηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο 
δυναµικό τόσο σε επίπεδο δευτεροβάθµιας όσο και µετα- δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι 
φορείς αυτοί θα διαµορφώνουν επίσης τις προδιαγραφές των ειδικοτήτων ή των 
εξειδικεύσεων καθώς και την αποτελεσµατική σύζευξη τους µε τα προγράµµατα σπουδών 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο αναλυτικά ο καθένας από τους 
φορείς αυτούς θα: 

• ερευνά και καταγράφει και η τεκµηριώνει την επαγγελµατική διάρθρωση της 
απασχόλησης σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο,  

• προσδιορίζει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις 
κατά επαγγελµατικό επίπεδο, 

• προσδιορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ανά ειδικότητα ή εξειδίκευση, 
• προσδιορίζει τις διαδικασίες απόκτησης των αναγκαίων ανά ειδικότητα ειδικών 

γνώσεων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων, 
• διαµορφώνει πλαίσιο συµβουλευτικής υποστήριξης των νέων για την επιλογή της 

κατάλληλης ειδικότητας και του κατάλληλου προγράµµατος σπουδών 
ενηµερώνοντας τους ενδιαφεροµένους και τους γονείς τους για τις ειδικότητες της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προσόντα, τις ικανότητες και τις 
κλίσεις που πρέπει να έχουν για καθένα από αυτά, 

• αξιολογεί και η πιστοποιεί την ικανότητα και δυνατότητα των φορέων της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης να 
ανταποκριθούν στις ευθύνες του έργου που αναλαµβάνουν. 

• αξιολογεί και πιστοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα επαγγελµατικά 
προσόντα που αποκτούν οι σπουδαστές και οι καταρτιζόµενοι. 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επαγγελµατική εκπαίδευση από την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση καταδεικνύεται όχι µόνο από τις πολιτικές ενίσχυσης του θεσµού αυτού σε εθνικό 
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επίπεδο αλλά και από το ότι έχουν αναπτυχθεί εξειδικευµένοι φορείς που προωθούν την 
ανάπτυξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες της Ένωσης. Ο 
οργανισµός CEDEFOP7 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα προς την κατεύθυνση αυτή. 
Σκοπός του οργανισµού αυτού είναι να παρέχει συµβουλές και ενηµερωµένες 
πληροφορίες στα µέλη του ενώ παράλληλα διεξάγει έρευνες και αναλύσεις προκειµένου να 
βοηθήσει τα κράτη µέλη της Ένωσης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτουν στα 
εκπαιδευτικά τους συστήµατα η αγοράς εργασίας και η σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα 
προωθεί και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών στο τοµέα της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης διοργανώνοντας ανταλλαγές εκπαιδευτικών, µαθητών κ.ά.  

 

                                                 
7 Το Cedefop είναι ένας από τους πιο παλιούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε το 1975 και από το 1995 έχει έδρα του 
τη Θεσσαλονίκη. 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-71- 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ελληνική 
 
Αθανασούλα – Ρέππα, Α. (1999), Η ∆ευτεροβάθµια Τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση 

και η περιφερειακή της διάσταση στην Ελλάδα (1980-1990), Έλλην, Αθήνα.  
Αλεξίου, Όλ. (2006), Η συµβολή της σχολικής επιτροπής στη λειτουργία των σχολικών 

µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης: Η Περίπτωση των Νοµών Ζακύνθου και 
Κεφαλληνίας, ∆ιπλωµατική Εργασία στο ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ρόδος. 

Βασιλού-Παπαγεωργίου, Β. (1995), "Εκπαίδευση και φύλο: Η διάσταση του φύλου στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης", στο βιβλίο των Καζαµία Α. 
και Κασσωτάκη Μ.: Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και 
Εκσυγχρονισµού, Εκδόσεις Σείριος, Αθήνα, σσ. 495-514. 

Γεωργόπουλος, Ν. (2006), Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου,     Αθήνα. 
Γουρναρόπουλος, Γ. (2006), Στάσεις των Εκπαιδευτικών για τη ∆ιοικητική Επιµόρφωσή 

τους: Η Περίπτωση του Νοµού Μεσσηνίας, ∆ιπλωµατική Εργασία στο ΤΕΠΑΕΣ 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ρόδος. 

∆ενδρινού-Αντωνακάκη, Ν. (1971), Οργάνωσις και ∆ιοίκησις της Εκπαιδεύσεως και ιδία 
της Επαγγελµατικής, Αθήναι. 

∆ερβίσης, Στ. (1989), Ιστορία, Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 
Θεσσαλονίκη, Έκδοση 3η. 

∆ηµαράς, A. (1987), Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Αθήνα. 
Ζαβλανός, Μ. (1998), Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.  
Ζαβλανός, Μ. (1990), Οργάνωση και ∆ιοίκηση, τόµος Α΄, Εκδόσεις "ΙΩΝ", Αθήνα. 
Ζαβλανός, Μ. (1999), Οργανωτική Συµπεριφορά, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. 
Ζήγος, Στ. (1990), Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήµατα και Ενιαίο Σχολείο, Αθήνα. 
Ζιώγου, Σ. (1995), "Αγωνίστηκα όµως απεγνωσµένα και νίκησα; Η εξέλιξη της γυναικείας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την Ελισάβετ Μαρτινέγκου και την Ευανθία Καΐρη ως 
την Αγγελική Παναγιωτάκου", στο βιβλίο Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, (Πρακτικά 
Συνεδρίου, Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας), 
Αθήνα, σσ. 77-83. 

Ιορδανίδης, (2005) "Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής µονάδας στην Αγγλία: Θεωρητική 
προσέγγιση", στο βιβλίο: Οργάνωση και ∆ιοίκηση Σχολικών Μονάδων, Επιµέλεια Αχ. 
Καψάλη, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου, Θεσσαλονίκη, σσ. 123-158. 

Κανελλόπουλος, Χ. (1995), Μάνατζµεντ-Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση, Αθήνα. 
Καράµηνας, Ι. (2006), ∆ιδασκαλία και Μάθηση µε την Αξιοποίηση του ∆ιαδυκτίου. Ο Ρόλος 

του Εκπαιδευτικού, Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα. 
Κέφης, Β. (2005), Ολοκληρωµένο Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-72- 

Κόκκοτας, Π. (1978), Ο ρόλος της Παιδείας στην Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 
Εκδόσεις Σ. Τούντα, Αθήνα. 

Κούρτης, Κ. (1982), Η Θεωρία και η Πρακτική της Συγχρόνου ∆ιοικήσεως, Αθήνα, Τόµοι II, 
III. 

Κωστούλας, Γ. Ι. (1996), Μάνατζµεντ : Α –Ω, Ελληνοεκδοτική, Αθήνα. 
Λαδόπουλος, Ι. (1982), Θέµατα ∆ιοίκησης Προσωπικού, Αθήνα. 
Μάνος, Κ. Γ. (1997), Η Συµβουλευτική στην Εκπαίδευση, Αθήνα. 
Ματθαίου, ∆. (1997), Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης, Θεωρήσεις και Ζητήµατα, 

Αθήνα. 
Μιχόπουλος, Α. (1998), Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση, τόµοι I και II, Αυτοέκδοση, Αθήνα. 
Μουζέλης, Ν. (1986), “Παράδοση και αλλαγή στην ελληνική πολιτική: Από τον Ελ. Βενιζέλο 

στον Ανδρέα Παπανδρέου”, στο Les Tempes Moderns, Η Ελλάδα σε εξέλιξη, Αθήνα,  
Εξάντας, σσ. 149-161.   

Μπουραντάς, ∆. (2001), Μάνατζµεντ: Οργανωτικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

Μπουραντάς, ∆. (2005), Ηγεσία, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα.  
Μυλωνά, Ζ. (2005) ∆ιευθυντής και Αποτελεσµατική Σχολική Μονάδα, Εκδόσεις Αφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
Παναγόπουλος, Θ.Ι. (1988), Εγχειρίδιο Υπαλληλικού ∆ικαίου, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. 
Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, ∆. (2003), ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. 

Μπένου, Αθήνα.  
Παπαπάνου Κ.,  Χρονικό - Ιστορία της Ανώτατης µας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 
Περάκη, Β. (1993), Αγωγή σε θέµατα υγείας, Αθήνα. 
Πετρίδου, Ε. (1998), ∆ιοίκηση – Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 
Πουλής, Π. Ε. (1999), ∆ίκαιο της Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. 
Πουλής, Π. (2001), Εγχειρίδιο Συνταγµατικού ∆ικαίου και Θεσµών, Εκδόσεις Α. Ν. 

Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη. 
Πυργιωτάκης, Ι. (2001), "Νέοι Ρόλοι στο Ολοήµερο Σχολείο: Ο ρόλος του ∆ιευθυντή", 

οµιλία στην ηµερίδα για το Ολοήµερο Σχολείο που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο στις 21 Σεπτεµβρίου 2001. 

Ρήγας, Α. (1992), Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Συστήµατα, τόµος Α΄, Αθήνα. 
Σαΐτη, Α. (2000), Εκπαίδευση και Οικονοµική Ανάπτυξη, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Γ. 

∆αρδανός, Αθήνα.  
Σαΐτη, Α. (2003), “Ο θεσµός του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκαπίδευσης και η διοικητική 

αποκέντρωση στην εκπαίδευση: θεσµοί σε κρίση”, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 132, 
σσ. 75-84. 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-73- 

Σαΐτη, Αν. και Μιχόπουλος Αν. (2005), "Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών της 
εκπαίδευσης: Η περίπτωση των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων", στο Περιοδικό 
Επιστήµες Αγωγής - Πρώην "Σχολείο και Ζωή", τεύχος 4, σσ. 43-56. 

Σαΐτης, Χ. (1989), "Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα", Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τεύχος 49, Νοέµ.-∆εκ., σσ. 72-80.  

Σαΐτης, Χ. (1997), "Σκέψεις για την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών στην εκπαίδευση", 
∆ηµόσιος Τοµέας, τεύχος 127, σσ. 33-38. 

Σαΐτης, Χ. (2001), Η Λειτουργία του Σχολείου µέσα από τις Αποφάσεις του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων, Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα. 

Σαΐτης, Χ. (2005, 2008), Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα (αυτοέκδοση). 
Σπηλιωτόπουλος, Επ. (1999), Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 
Τερζής, Ν. (2007), "Συναινετική εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα της µεταπολίτευσης: 

Γιατί και πώς; " στο βιβλίο: Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική, Επιστ. Επιµέλεια 
∆.Φ.Χαραλάµπους, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σσ.113-120. 

Τζωρτζάκη, Κ. και Τζωρτζάκη, Α. (1999), Οργάνωση και ∆ιοίκηση, Αθήνα. 
Τριλιανός, Α. (2000), Μεθοδολογία της Σύγχρονης ∆ιδασκαλίας Ι., Εκδόσεις Αφών Τολίδη, 

Αθήνα. 
Υφαντή, Α. (2004), "Παγκοσµιοποίηση και εκπαίδευση. Η περίπτωση της διδασκαλίας και 

της µάθησης", ∆ιοικητική Ενηµέρωση, τεύχος 31, σσ. 48-57. 
Χαραλαµπίδου-Σολωµή, ∆. (2002), Η θέση της γυναίκας στην Ιεραρχία της ∆ηµόσιας 

Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά το έτος 2000, Αυτοέκδοση, Λευκωσία. 
Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003), Η διοίκηση του σχολείου και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
 
Ξενόγλωσση 
 
Acker, S. (1989), Teachers, Gender and Careers, Philadelphia, USA. 
Anweiler, Kuebart, Liegle, Schäfer και Süssmuth (1987), Εκπαιδευτικά συστήµατα στην 

Ευρώπη, Μετάφραση ∆ηµ. Ι. Θωΐδης, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
Barnard, Ch. (1938), The Functions of the Executive, Cambridge: Harvard University 
Press. 
Beare, H., Candwell B.J. and Millikan R. (1989), Creating an Excellent School. Some new 

management techniqes, Routledge, U.S.A. 
Belenky, M., Blythe C. et al (1986), Women’s Ways of Knowing, Basic Books, New York. 
Bell, L. and Rhodes, C. (1996), The Skills of Primary Schools Management, Routledge, 

London. 
Bennett, S. (1974), The School: An Organisational Analysis, Blackie, London. 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-74- 

Blake, R. and Mouton, J. (1964), The Managerial Grid, Houston. 
Bolman, L. G. and Deal T.E. (1984), Modern Approaches to Understanding and Managing 

Organisations, Jossey-Bass, San Francisco, U.S.A. 
Bradie, M. B. (1967), Fayol on Administration, London. 
Brooks, K. and Saiti, A. (2003), "Public Expenditure on Education: Evidence of the Greek 

Public Primary Schools", Journal of Business and Society, Vol. 16, pp. 119-138. 
Daft, R. (1989), Organisation Theory and Design, St Paul, M.N.: West. 
Dias, J. (1975), "A Study of Personal Perceptual and Motivational Factors Influential in 

Predecting the Aspiration Labels of Men and Women Toward the Administrative Roles 
in Education", Unpublished dissertation, Boston University. 

Dubrin, A. J. (1997), Essentials of Management, 14th edition, SouthWestern, College 
Dublishing, U.K. 

Dubrin, A. J. (1998), Βασικές Αρχές Μάνατζµεντ, Επιµέλεια Ν. Σαρρής, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 
4η εκδ, Αθήνα  

Eagley, A. and Johnson B. (1990), "Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis", in 
Psychological Bulletin, Vol. 108, pp. 223-256. 

Everard, K. and Morris G. (1999), Αποτελεσµατική Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση, Μετάφραση ∆. 
Κίκιζας, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. 

Eurydice, (1995), ∆οµές των συστηµάτων εκπαίδευσης και εισαγωγικής κατάρτισης, 
Υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο.  

Eurydice, (2003), ∆οµές των Εκπαιδευτικών Συστηµάτων και των Συστηµάτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη, 
http://www.eurydice.org 

Fayol, H. (1949), General and industrial Management, Pitman, London. 
Fiedler F. E. and Chemers M. M. (1974), "Leadership and Effective  Management", 

London. 
George, T. and Bishop, L. (1972), "Relationship of Organizational Structure and Teacher 

Personality Characteristics to Organizational Climate" in Administrative Science 
Quarterly, Vol. 16, pp. 467-76. 

Georges, D.P., Ευθυµιάδου Α. και Τσίτος ∆. (1998), Πρακτικός Προσανατολισµός στο 
Σύγχρονο Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 

Getzels, J. W. and Guba E.G.(1957), "Social behavior and the administrative Process" in 
the School Review, Vol. 65, Winter. 

Gilligan, C. (1982), In a Different Voice, Harvard University Press. 
Gulick L. and Urwick L. (1937), (Eds), Papers on the Science of Administration, Institute of 

Public Administration, New York. 
Hallinger, Ph. and Ronald, H. (2004), "Understanding the contribution of leadership to 

school improvement" in the book: Learning to read critically in educational leadership 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-75- 

and management edited by Wallace, M. and Poulson, L., SAGE Publication London, pp. 
215-235. 

Handy C. (1981), Understanding Organisations, Penguin, London. 
Herzberg F. (1966), Work and the Nature of Man, World Co, New York. 
Hoy W. and Miskel C. (1987), Educational Administration: Theory Research and Practice, 

Lane Akers, Inc, New York. 
Ifanti, A. A. (2007) "Policy and curriculum development in Greece. The case of secondary 

school curriculum", Pedagogy, Culture  and Society, Vol. 15, No. 1, pp. 71-81. 
Koontz H. and O’Donnell (1984), Οργάνωση και ∆ιοίκηση, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Μετάφραση Βαρδάκος Χρ., τόµος Α΄, 1984, (τόµος Β΄, 1980, τόµος Γ΄, 1983), Αθήνα. 
Kotler P. and Andreasen A. (1991), Strategic Marketing for Non Profit Organisations, 4th 

edition, Englewood Cliff, New Jersey. 
Kotter, P.J. (2001), Ηγέτης στις Αλλαγές, µεταφ. Α. Σοκοδήµος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
Kyriakousis, Α. and Saiti, Α. (2006), "Underrepresentation of Woman in Public Primary 

School Administration: The experience of Greece", in International Electronic Journal 
For Leadership in Learning, Vol 10 (5), January 30, http://www.ucalgary.ca/~iejll 

Larsen, E.J. , Wiborg, S. & Winther-Jensen, T. (2007), "Η εκπαίδευση στη ∆ανία", στο ∆. 
Ματθαίου, Συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης, Ατραπός, Αθήνα. 

Likert, R. (1967), The Human Organisation, London. 
Maslow, A. (1954), Motivation and Personality, Harper, New York. 
McGregor, D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York. 
Menon, M.E. and Christou, C. (2002), "Perceptions of future and current teacher oh the 

organization of elementary school: a dissomance approach to the investigation of job 
satisfaction" in Education Research, Vol. 44, Spring, pp. 97-110. 

Montana, P. and Charnov, B.H. (1993), Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα. 
Mossé, C. (1991), Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα. 
Naylor, J. (1999), Management, Financial Times, Pitman Publishing, London. 
Oliva, P. (1993), Supervision in Today’s Schools, Longman, New York. 
Palomba, D. (2007), "Σχολείο και κοινωνία στην ενωµένη Ιταλία", στο ∆. Ματθαίου, 

Συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης, Ατραπός, Αθήνα. 
Payne, R. and Pheysey, D (1972), "Stern’s Organizational Climate Index: A 

Reconceptulization and Application to Business Organisations" in Organizational 
Behavior and Human Performance, Vol. 6, pp. 77-98. 

Payne, R. (1991), "Taking stock of corporate culture" in Personnel Management, July, pp. 
25-29. 

Robey, D. (1982), Designing Organisations: A Macro Perspective, Ontario 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 
 

 

-76- 

Rosener, J. (1990), "Way’s Women Lead" in Harvard Business Review, Nov.-December, 
pp. 119-125. 

Schmuck, P. (1996), "Women’s Place in Educational Administration: Past Present and 
Future", in the International Hand book of Educational Leadership and Administration, 
edited by Leithwood K., Chapman J. et al, London, chapter 11, pp. 337-368.  

Schultz, T. (1972), Investment in Education, University of Chicago Press, USA.  
Scott, W.R. (1981), Organisatuions: Rational, National and Open Systems, Englewood 

Cliffs, New Jersey. 
Sergiovanni, T. and Starratt, R. (1998), Supervision: Redefinition, McGraw-Hill, Singapore. 
Shakeshaft, C. (1987), Women in School Administration, Los Angeles. 
Stevens, C. and Sanches, K. (1999), "Perceptions of parents and community members as 

a measure of school climate" in Freinberg J. (Edditor) School Climate, Falmer, London. 
Tannenbaum R. and Warren H. (1973), "How to choose a Leadership Pattern", Harvard 
Business Review, 51 (May-June), p. 167. 
The British Red Cross Society (1987), "First and manual", Ιατρικές εκδόσεις, Αθήνα. 
Thomas, K. (1976), "Conflict and Conflict Management" in Morrin D. Dunnetted: Handbook 

of Industrial and Organizational Psychology, Rand Mcnally, Chicago. 
Urwick, L. (1943), The Flements of Administration, New York. 
Weber, M. (1947), "The Theory of Social and Economic Organisation", Oxford University, 

Press. 
Williams, K., and Johnson, B. (2005), Εισαγωγή στο Μάνατζµεντ, µεταφ. Χρ.Σπηλιώτη, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
Young J. (1993), "Principals and Collaborative Curriculum Development: Does Gender 

Make a Difference?" in The Alberta Journal of Education Research, Vol. 39, 4, pp. 433-
448. 

 


